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EMENTA

SINDICATO.  ESTATUTO  SINDICAL.  REGIMENTO  ELEITORAL.
PROCESSO ELEITORAL. VEDAÇÃO À INTERFERÊNCIA ESTATAL.
É defeso ao Judiciário imiscuir-se na vontade das partes para declarar
a  nulidade  de  cláusulas  estatutárias  dos  entes  sindicais,  face  ao
princípio  da  autodeterminação  dos  sindicatos,  salvo  quando
evidenciada  violação  a  princípios  e  normas  fundamentais.  O  ente
sindical rege-se pelo estatuto, criado e aprovado segundo a vontade
da  maioria  de  seus  membros,  com presunção  de  legitimidade.  No
mesmo sentido, não há falar em ilegalidade no Regimento Eleitoral, ou
do  processo  eleitoral  ocorrido,  eis  que  observadas  todas  as
disposições que regem a entidade.

RELATÓRIO

O MM. juiz URGEL RIBEIRO PEREIRA LOPES, titular na 8ª Vara do

Trabalho de Brasília/DF, por meio da sentença de fls. 858/868, complementada pelas decisões de

embargos de declaração de fls. 889/893 e 962/965, julgou parcialmente procedentes os pedidos

iniciais.

Inconformado, recorre o sindicato réu às fls. 967/980.

Inconformado também o autor, que interpõe recurso ordinário às fls.

1001/1008.

Contrarrazões por ambas as partes, às fls. 1014/1024 e 1025/1031.
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Instado a manifestar-se no 2º grau, o Ministério Público do Trabalho

opinou  "pelo  conhecimento  de  ambos  os  recursos  ordinários  e,  no  mérito,  requer  que  se

considerem os  fundamentos  acima  trazidos  que  visam a  contribuir  para  a  melhor  análise  da

matéria." (fls. 1034/1049).

É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Diante  do  princípio  da  unirrecorribilidade,  não  conheço  do  apelo

interposto pelo réu às fls. 981/994.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,

conheço dos recursos ordinários do sindicato réu (fls. 967/980) e do autor (fls. 1001/1008).

PEDIDO  DE  JUSTIÇA  GRATUITA  FEITO  EM  2º  GRAU  PELO

SINDAF-DF.

O  sindicato  réu,  em  seu  recurso,  requer  os  benefícios  da  justiça

gratuita.

O recurso ordinário foi  interposto pelo sindicato em 018/06/2020, já

sob  a  égide  da  Lei  nº  13.467/2017,  pelo  que  incidem  à  hipótese  as  seguintes  disposições

celetistas:

" Art. 790 - omissis

§1º - omissis

§2º - omissis

§3º  -  É  facultado  aos  juízes,  órgãos  julgadores  e  presidentes  dos  tribunais  do
trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da
justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem
salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios
do Regime Geral de Previdência Social.

§  4o  O  benefício  da  justiça  gratuita  será  concedido  à  parte  que  comprovar
insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo.

Art. 790-A São isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários de justiça
gratuita:
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(...)

Art. 899 - omissis

§10.  São  isentos  do  depósito  recursal  os  beneficiários  da  justiça  gratuita,  as
entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial.".

Como se observa, a legislação - com as alterações introduzidas pela

Lei 13.467/2017 - estendeu a ambas as partes litigantes o direito à justiça gratuita, desde que

comprovada a respectiva hipossuficiência econômica.

Porém, diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas,  cuja

hipossuficiência econômica pode ser atestada pela simples declaração do interessado ou de seu

advogado, a insuficiência financeira das pessoas jurídicas há de ser cabalmente demonstrada nos

autos. Nesse sentido, é o teor da súmula 463 do col. TST:

"SUM-463 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO (conversão da
Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-1, com alterações decorrentes do CPC
de 2015) - Res. 219/2017, DEJT divulgado em 28, 29 e 30.06.2017 - republicada -
DEJT divulgado em 12, 13 e 14.07.2017

I  -  A  partir  de  26.06.2017,  para  a  concessão da assistência  judiciária  gratuita  à
pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte
ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos
para esse fim (art. 105 do CPC de 2015);

II  -  No  caso  de  pessoa  jurídica,  não  basta  a  mera  declaração:  é  necessária  a
demonstração  cabal  de  impossibilidade  de  a  parte  arcar  com  as  despesas  do
processo.".

Na hipótese dos autos, não foi apresentada qualquer prova tendente a

evidenciar que o réu encontra-se impossibilitado de arcar com os custos processuais.

Indefiro.

QUESTÃO INTRODUTÓRIA

O  SINDAF-DF,  em  contestação,  antes  de  adentrar  no  mérito  da

demanda, traz alegações sobre os supostos motivos fáticos que teriam levado o requerente a

apresentar esta demanda.

Sustenta  que  o  acionante  teria  omitido  a  informação  de  que  seria
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advogado do SESI e SENAI em ações contra diretores do SINDAF-DF que tiveram seus contratos

de trabalho suspensos, sob alegação de suposta falta grave.

Pois bem.

Entendo  que  verificar  se  um  suposto  pré-candidato  à  diretoria  do

SINDAF-DF também é advogado da entidade patronal e se isso configuraria eventual conduta

antissindical é questão lateral ao objeto da lide, e somente será enfrentada na medida em que

necessária para o desenlace daquela.

MÉRITO

DA  ALTERAÇÃO  ESTATUTÁRIA,  DA  INSTITUIÇÃO  DE

REGIMENTO ELEITORAL E DO PROCESSO ELEITORAL DE 2019. RECURSO DE AMBAS AS

PARTES.

O requerente interpôs "ação declaratória de nulidade de modificação

estatutária e processo eleitoral c/c tutela de urgência" contra o SINDAF/DF, alegando que aquele

praticou manobras, por meio de sua atual Diretoria, que teriam comprometido a lisura do processo

eleitoral  sindical  realizado  em 2019,  em violação  do  direito  à  liberdade  sindical  garantido  na

Constituição Federal (art. 8º).

Sustenta  que  houve  modificações  estatutárias,  ocorridas  em

29/10/2018,  em violação do art.  16 da CF.  Que o SINDAF publicou edital  de convocação de

Assembleia Geral no dia 18/10/2018, para alterar o Estatuto da entidade, e que a Assembleia

ocorreu  em  29/10/2018,  sem  que  o  sindicato  tenha  tomado  medidas  de  convocação  aos

trabalhadores. Que não houve inclusão da convocação em qualquer informativo periódico que seja

distribuído fisicamente,  tampouco foi  aquela disposta no site  do  SINDAF.  Que a  alteração do

Estatuto foi aprovada por um reduzido quórum de 10 (dez) pessoas, todas da atual Diretoria e

pertencentes à chapa "Consolidação". Que o Estatuto alterado, em seu art. 18, parágrafo único,

dispunha que as  deliberações sobre  alteração estatutária  somente  poderiam ser  tomadas em

primeira convocação com a presença da maioria absoluta dos associados em condições de votar.

Que a sistemática utilizada pelo sindicato réu, inovou, em violação à norma estatutária, e fez uso

de  uma "segunda  convocação".  Que  houve  alterações  do  Estatuto  anterior  para  beneficiar  a

permanência da atual diretoria, como, por exemplo, o art. 59, que determinou que o prazo para
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registro de chapa seria de 10 (dez) dias corridos, a contar da publicação do edital convocatório.

Que a  manipulação  perpetrada  no  novo  Estatuto,  em seu  art.  55,  incluiu  uma alteração  que

permite que as pessoas enquadradas nos arts.  12 e 13 (contrato de trabalho suspenso e de

demissão) possam votar e ser votadas. Que há vício no art. 33. do estatuto, que estabelece que os

diretores suplentes serão convocados a substituir os efetivos quando houver necessidade. Que o

mandato da atual Diretoria cessaria no dia 30/10/2019.

Que,  além  da  alteração  do  Estatuto,  a  Diretoria  do  sindicato,  em

15/05/2019, instituiu Regimento Eleitoral, 22 (vinte e dois) dias antes da publicação do edital de

eleições e, coincidentemente, logo após o início dos pedidos de informação por parte do autor

desta  ação.  Que  o  Regimento  fora  aprovado  em  reunião  fechada,  sem  a  participação  dos

associados ou publicidade sobre os atos praticados. Que o Regimento Eleitoral em questão tratou

de algumas matérias de forma diversa da que consta no Estatuto aprovado em outubro de 2018.

Que constou, por exemplo, no art. 9º do Regimento Eleitoral, uma redução no prazo para registro

da  chapa  e  uma mudança  na  contagem do  prazo  para  inscrição,  com a  inclusão  do  dia  da

publicação  na  contagem  do  prazo.  Que  a  entidade  requerida,  através  de  sua  diretoria,

estabeleceu, no Regimento, que aquele que pretende participar do processo eleitoral deve "estar

em dia"  com as  mensalidades  sindicais  até  o  dia  10  "do  mês  da  eleição".  Que  tinha  e  tem

interesse  em  participar  das  eleições  para  preenchimento  de  cargos  da  diretoria  executiva  e

conselho fiscal da entidade, e buscou, desde 01/04/2019, obter informações junto ao SINDAF,

enviando  e-mails,  notificações  extrajudiciais  e  comparecendo  pessoalmente  no  sindicato  para

efetuar a entrega de requerimento.

Que, em 07/06/2019, e em sentido diametralmente oposto à resposta

dada ao requerente,  o  SINDAF publicou o  edital  das eleições  no  Diário  Oficial.  Que  restou

nitidamente demonstrada a má-fé do Sindicato reclamado, que não informou ao requerente que já

havia enviado o edital para publicação. Que o edital de convocação de eleições, publicado no

DODF, no dia 07/06/2019, previu o seguinte prazo para registro de chapa: período de 07 a 16 de

junho, no horário de 08hrs às 14hrs, o que desrespeita flagrantemente o estatuto e objetiva, tão

somente,  reduzir  o  prazo  para  inscrições  de  chapa,  estabelecendo  dias  não  úteis  e  horários

reduzidos. Que a chapa "Consolidação" publicada pela Comissão Eleitoral foi registrada no dia

16/06/2019 - domingo, às 10h45, fora do horário de expediente do sindicato, em nítido benefício

aos atuais  dirigentes,  e em descumprimento às normas estatutárias.  Que houve aceitação da

chapa "Consolidação" e recusa da inscrição de chapa concorrente. Que não é de se estranhar que

a Comissão Eleitoral adote procedimento com o fito de eliminar qualquer possibilidade de inclusão
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de outras  chapas,  ou  mesmo de eliminação da chapa viciada.  Afinal,  a  composição de seus

membros, frisou-se, foi escolha do Presidente do SINDAF. Que a nomeação encontrou óbice no

artigo 62 do estatuto vigente.

Requereu, em suma: liminar, inaudita altera pars,  para determinar a

imediata  suspensão  das  eleições  marcadas  para  o  dia  28/06/2019,  assim como do  processo

eleitoral  para  escolha  da  nova  diretoria  do  SINDAF,  até  decisão  final  no  presente  processo;

anulação da eleição; anulação das alterações estatutárias e regimento eleitoral; permissão para

que todos os associados participassem do pleito eleitoral, visto que a Direção do sindicato criou

mecanismos para vedar a participação; Que r. juízo designasse novos membros para compor a

Comissão eleitoral, inclusive determinando a publicação de novo Edital para convocação de novas

eleições.

O juízo a quo indeferiu a tutela de urgência requerida (fls. 179/182).

O  SINDAF/DF,  em  contestação,  alegou,  como  já  tratado  no  item

anterior, que há motivações ocultas por parte do autor ao ajuizar a ação. Que o requerente não

tinha legitimidade ativa para interpor a ação. Que o Estatuto Social sindical deveria ser elaborado

à luz da Portaria n° 326, de 01/03/2013, do extinto Ministério do Trabalho, e observado o que

dispõem os arts. 53 e seguintes do Código Civil.

Que o Presidente do Sindicato, visando atualizar o Estatuto Social do

SINDAF, com antecedência razoável do processo eleitoral, observado o que dispunha o Estatuto

anterior, publicou a convocação da Assembleia Geral Extraordinária especificamente para tratar

das alterações estatutárias.  Que a regra para convocação da Assembleia prevista no estatuto

alterado é que deveria ser convocada pelo Presidente mediante edital  publicado em jornal  de

grande circulação com antecedência mínima de 10 dias (art. 19). Que o Edital de convocação da

Assembleia foi publicado, em 18/10/2018, no Jornal de Brasília, para realizar-se aquela no dia

29/10/2018. Que é competência da Assembleia deliberar sobre sua alteração com a anuência de

2/3 dos presentes, letra "f" do art. 18 do Estatuto do SINDAF, ao mesmo tempo exige, que para

deliberar sobre este item em primeira convocação deveriam estar presentes 50% mais um dos

associados em condições de votar,  ou seja,  em dia  com suas obrigações.  Todavia,  para não

manter engessado o estatuto, aquele próprio previu a possibilidade de deliberação da assembleia

em  segunda  convocação,  uma  hora  após  a  primeira  convocação,  com  qualquer  número  de

associados  presentes,  §  3°  do  art.  19,  porém  2/3  dos  presentes  deveriam  votar  a  favor  da

alteração  estatutária.  Que  o  acionante  jamais  se  interessou  em  participar  das  reuniões  do
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sindicato. Que não há falar em vício na convocação, realização e deliberação da Assembleia, visto

que o rito estatutário fora observado na plenitude. Que o art. 16 da CF, versa sobre eleições gerais

do país para cargos públicos políticos e não para disciplinar a eleição de sindicato, que é entidade

associativa de categoria, de direito privado. Que, ainda assim, o estatuto foi alterado em 29/10/18,

e a eleição iria ocorrer dia 28/06/2019.

Quanto ao conteúdo das alterações do Estatuto, afirmou que o art. 8°

da CF assegurou a total liberdade sindical,  que passa pela vontade de livremente elaborar as

normas estatutárias que convêm aos associados. Que a contagem do prazo em dias corridos, e

incluindo o dia da publicação, em nada prejudicou aqueles que quiseram participar da eleição com

a  formação  da  chapa.  Que  O  SINDAF  tomou  todas  as  medidas  administrativas  legais  para

assegurar que, no decorrer dos dias corridos, das 8h às 14h, a Comissão Eleitoral mantivesse a

secretaria  funcionando  para  atender  associados  com  eventuais  dúvidas,  e  que,  para  isso,

comunicou ao síndico do bloco onde se encontra instalado que permitisse o acesso à sala do

SINDAF  a  todos  que  comparecessem  na  portaria  nos  dias  não  úteis.  Que  a  prova  do

funcionamento da secretaria da Comissão Eleitoral nos dias não úteis é a inscrição da CHAPA

CONSOLIDAÇÃO, que ocorreu no dia 16/06/19, domingo, na sede do sindicato, de forma pública.

Que a previsão de que associados com contrato de trabalho suspenso arbitrariamente por motivo

político participassem da eleição, com direito de votarem e serem votados, foi nada mais que uma

forma de se proteger  aquele associado que,  eventualmente,  sob perseguição do empregador,

tivesse o contrato suspenso com o intuito de prejudicar sua atuação no sindicato. Que o dispositivo

em nada prejudicou  a  participação dos  demais  associados.  Que o  dispositivo  estatutário  que

admite a cumulação de cargo do candidato a suplente de Diretoria Executiva com o de Conselho

Fiscal é perfeitamente factível e em nada comprometeria a gestão do Sindicato.

Que  o  Regimento  Eleitoral  em  nada  modificou  dispositivos  do

Estatuto,  apenas facilitou  a  efetiva  execução do processo eleitoral,  tanto  para os  associados,

quanto para os membros da Comissão Eleitoral. Que, ao fixar o dia 10 do mês da eleição como

data para o associado comprovar sua condição de adimplente com a mensalidade social, foi no

sentido de melhor disciplinar e ordenar o efetivo colégio eleitoral com a antecedência razoável

para organizar a eleição. Que, não obstante o Regimento Eleitoral ter sido aprovado pela Diretoria

Executiva 22 dias antes da publicação do Edital de convocação da eleição, a lisura do processo

não  foi  comprometida,  e  sequer  houve  prejuízo  ao  associado  interessado  em  participar  do

processo eleitoral.
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Que a composição da Comissão eleitoral foi regular e observou o art.

58 do Estatuto Social. Que a atuação da Comissão foi respaldada no Estatuto e no Regimento.

O juízo de piso decidiu da forma que se segue os temas em epígrafe:

"ALTERAÇÃO  ESTATUTÁRIA.  PROCESSO  ELEITORAL.  PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.

O autor alega que a atual diretoria do SINDAF publicou edital de convocação da
Assembléia Geral no dia 18/10/2019, que pretendia alterar o estatuto da entidade,
sem publicidade e  divulgação suficiente  para convocar  os  demais  trabalhadores.
Alega  que  a  referida  Assembléia  ocorreu  no  dia  29/10/2019,  com  um  número
reduzido de participantes, cerca de 10 pessoas, todas elas pertencentes a chapa
´consolidação' da atual Diretoria. Ressalta que o mandato da atual Diretoria terminou
em  30/09/2019,  logo  a  alteração  do  estatuto  da  entidade  não  poderia  ter  sido
alterado, nos termos do artigo 16 da Constituição Federal que pontua que a lei que
alterar  o  processo eleitoral  entrará  em vigor  na data  de sua publicação,  não se
aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.

Narra ainda que houve uma reunião fechada da Diretoria executiva do Sindicato, no
dia  15/05/2019  que  instituiu  o  ´Regimento  Eleitoral',  sem  a  participação  dos
associados e sem qualquer publicidade sobre os assuntos abordados. Afirma que
referido  ´Regimento  Eleitoral',  consoante  se  depreende da documentação de fls.
129/139  da  ordem  crescente  do  PDF,  foi  instituído  apenas  22  dias  antes  da
publicação do edital das eleições e, segundo o Autor, tratou de matérias de forma
diversa  do  Estatuto  aprovado  em  outubro  de  2018,  com o  intuito  de  beneficiar
apenas a atual Diretoria, uma vez que não teve publicidade. Aponta que o artigo 9°
do Regimento Eleitoral reduziu o prazo para o registro da chapa e uma mudança na
contagem do prazo da inscrição.

Relata, o Autor, que sempre teve interesse em participar do pleito para os cargos da
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal e que desde abril de 2019 solicita informações
junto  ao  SINDAF  enviando  e-mails,  notificações  extrajudiciais  e  comparecendo
pessoalmente no Sindicato para efetuar a entrega de requerimento (Doc Anexo).
Entretanto,  surpreendentemente,  todo  o  regramento  da  entidade  foi  alterado  de
forma unilateral, e jamais informado ao requerente e a qualquer empregado da base
representada pelo Sindicato,  com a finalidade única e exclusiva de inviabilizar  a
ampla concorrência no processo eleitoral, bem como a perpetuação nos cargos do
sindicato de dirigentes que se mantem desde a década de 90, em benefício próprio.

Esclarece que enviou e-mail no dia 03/06/2019 e protocolou na sede do SINDAF no
dia  04/06/2019  documento  reiterando  os  pedidos  sobre  os  procedimentos  para
inscrição  de  chapa  e  demais  informações,  se  havia  sido  publicado  o  edital  de
convocação, ou previsão para sua publicação, se havia data para eleição, dentre
outras, tendo obtido resposta em 06/06/2019 nos seguintes termos ´em resposta a
carta datada no dia 04/06/2019, informamos que a eleição deverá ocorrer no máximo
200 dias e no mínimo 60 dias que antecedem o fim do mandato. Quanto a formação
de chapa, o prazo (sic) será de 10 dias da data da publicação do edital. Tudo estará
disponível aos associados nos termos estatutários'.

Ocorre que no dia seguinte, ou seja, 07/06/2019, houve a publicação do edital de
convocação para as eleições (fls.156). Entende que resta evidenciada a ilegalidade
do  novo  estatuto  aprovado  e  do  regimento  eleitoral,  bem como  da  má-fé  e  do
direcionamento das eleições, motivo pelo qual requer ao Juízo a imediata suspensão
do  processo  eleitoral  para  escolha  da  nova  diretoria  do  SINDAF,  bem  como  o
cancelamento da eleição marcada para o dia 28 de junho de 2019 e a anulação da
alteração estatutária e do regimento eleitoral.

Em defesa, o réu alega que o Estatuto Social do Sindicato deve ser elaborado à luz
da Portaria nº 326 de 01/03/2013 e observado o disposto no art. 53 de seguintes do
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Código Civil. Afirma que o Presidente do Sindicato, visando atualização o Estatuto
Social do SINDAF, com antecedência razoável do processo eleitoral, observado o
que determinava o estatuto anterior, publicou a convocação da Assembleia Geral
Extraordinária específica para tratar as alterações estatutária. Sustenta observância
das regras para a convocação da Assembleia no que tange ao lapso temporal entre
a publicação do edital e a realização da assembleia e o jornal é de grande circulação
no DF.

Adverte  que a  Assembleia  é  competente  para deliberar  sobre as alteção com o
concorde de 2/3 dos presentes, e exige ao mesmo tempo, para deliberar sobre o
item em primeira convocação presentes 50% mais um dos associados em condição
de vota,  ou seja,  em dias com suas obrigações.  Afirma que o  Estatuto  prevê a
possibilidade  de  deliberação  da  assembleia  em segunda  convocação,  uma hora
após a primeira convocação, com qualquer número de associados presentes, porém
2/3  dos  presentes  devem  votar  a  favor  da  alteração  estatutária,  o  que  foi
devidamente observado no caso em apreço.

Sustenta a inaplicabilidade das regras previstas para o processo eleitoral de cargos
públicos polítcos para a eleição de uma entidade associativa de direito privado, não
havendo obrigatoriedade do lapso temporal de um ano entre a data da alteração do
estatuto e a realização da eleição sindical.

A Constituição Federal de 1988 conferiu autonomia aos sindicatos e assegurou a
liberdade de associação como direito fundamental. O art. 8º, inciso I da Constituição
Federal veda ao Poder Público a interferência na criação ou no funcionamento da
mencionada entidade associativa. Dispõe o dispositivo constitucional, in verbis: ´a lei
não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o
registro  no  órgão  competente,  vedadas  ao  Poder  Público  a  interferência  e  a
intervenção na organização sindical'

O  art.  8º,  I  da  Constituição  Federal  ilustra  o  princípio  da  autonomia  sindical.  O
Ministro Maurício Godinho Delgado assim leciona: ´tal princípio sustenta a garantia
de  autogestão  às  organizações  associativas  e  sindicais  dos  trabalhadores,  sem
interferências empresariais ou do Estado. Trata ele, portanto, da livre estruturação
interna  do  sindicato,  sua  livre  atuação  externa,  sua  sustentação  econômico-
financeira e sua desvinculação de controles administrativos estatais ou em face do
empregador.  [...]  Reconheça-se  que  tal  segmentação  resulta  de  particularidades
importantes da história do sindicalismo, que não destacaram com tanta ênfase na
história  das  demais  associações  civis,  culturais,  políticas,  religiosas  e  de  outra
natureza. É que, além do problema da liberdade sindical no sentido estrito (isto é,
liberdade de criação de entidades sindicais com a consequente dinâmica de filiação
e desfiliação de trabalhadores a tais entidades), sempre foram cruciais à sorte do
sindicalismo no Ocidente as lutas pela autonomia dos sindicatos perante o Estado
(e,  em  certo  grau,  também  perante  os  empregadores)'  (in  Curso  de  Direito  do
Trabalho. 6ª Ed. Ed. LTR, São Paulo, 2007, P. 1311).

Vale destacar que as normas constituição não comportam interpretação isolada. Ao
contrário,  por  força  do  principio  da  unidade  da  Constituição  cabe  ao  intérprete
considerar  a  Constituição  em  sua  globalidade  e  harmoniazar  possíveis  tensão
existente entre as normas.

No caso em apreço, é importante analisar que tão importante quanto à autonomia do
sindicato para organizar o seu funcionamento e estrutura interna é garantir que a
entidade associativa atue em prol do objetivo que a própria Constituição Federal lhe
outorga,  qual  seja,  a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

Caso  o  sindicato  deixe  de  dirigir  suas  atividades  em  benefício  da  categoria
profissional  que  representa,  transformando-se  em  entidade  destinada  ao
favorecimento exclusivo de pessoas determinadas, em claro desvio de finalidade,
haverá afronta ao inciso XVII do art. 5º, que garante a plena liberdade de associação
para fins lícitos, e ao art. 8º, inciso III, ambos da Constituição Federal.
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O entendimento atual do col. TST, devidamente ressaltado pelo Ministério Público do
Trabalho no parecer de fls. 853 do PDF crescente, é é pela autonomia sindical na
previsão  do  quorum  de  suas  deliberações,  desde  que  atendida  à  necessária
publicidade da convocação,  a  fim de que compareçam todos os interessados,  e
sejam observados os parâmetros mínimos do art. 859, CLT. A previsão do art. 612,
CLT, assim, ficaria restrita às Assembleias para decidir sobre norma coletiva. Assim
a  prevalência  dos  princípios  é  pela  ampla  autonomia  sindical  na  elaboração  e
revisão de suas normas internas, desde que haja publicidade dos atos, com o fim de
proporcionar  a  qualquer  interessado  comparecimento,  manifestação  e  voto  às
reuniões.

Em depoimento pessoal o preposto apresentou os seguintes esclarecimentos:

Depoimento pessoal do preposto do(s) reclamado(s): ´Que as últimas eleições
do sindicato foram realizadas em 28/06/2019; que houve uma chapa inscrita;
que  houve  recondução  da  antiga  chapa  dirigente;  que  essa  última  eleição
configura o quarta mandato da mesma chapa; que nos pleitos anteriores não
houve outras chapas; que o reclamante tentou fazer inscrição de chapa para
essa última inscrição; que na avaliação da comissão o prazo já havia passado;
que desconhece outro motivo para rejeição da candidatura do reclamante; que
o estatuto foi mudado em 10/2018; que foi criado um regimento eleitoral antes
das eleições em data que não se recorda, achando que em 05 /2019 segundo
previsão do estatuto do sindicato; que as consultas de data de eleição feitas
pelo reclamante foi  respondia que essas seriam divulgadas futuramente por
edital; que não se recorda se o regime eleitoral foi mencionado nas respostas
aos emails do reclamante; que nunca houve prazo de 30 dias para a inscrição
de chapa no sindicato; que a diretoria não tinha data prevista para realização
das eleições que deveria ocorrer na forma do estatuto; que o edital para as
eleições foi publicado no Diário Oficial do DF, uma das vias possíveis segundo
estatuto; que não houve divulgação por qualquer outro meio; que o prazo de 10
dias para inscrição está previsto no estatuto; que não sabe porque estabelecida
a forma de contagem de prazo com o compito do dia de publicação e do final
de semana; que o presidente sindicato nomeia três membros para formação da
comissão eleitoral;  que os membros nomeados foram dois advogados e um
estagiário  em  direito;  que  eles  não  tinha  ligação  com  o  sindicato  e  não
participavam de nenhuma diretoria.' (fls. 849 - sem destaque no original)

A prova testemunhal apresentou os seguintes esclarecimentos:

Primeira testemunha do reclamante: HENRIK ALVES CORREA, identidade nº
2421326,  solteiro(a),  nascido  em  29/04/1988,  ANALISTA  DE  GESTÃO,
residente e domiciliado (a) na QN 312, CONJUNTO 6, LOTE E, SAMAMBAIA
SUL/DF. Advertida e compromissada. Depoimento: ´Que é filiado ao sindicato
desde 2008; que nunca participou de eleição; que nunca votou; que sempre foi
chapa única concorrendo; que nunca viu divulgação para inscrição de chapas;
que desconhece se houve alteração recente de estatuto; que a divulgação do
sindicato é sobretudo por jornal impresso; que esse ano ainda não houve; que
são poucos jornais por ano; que foi convidado por colega para integrar chapa e
concorrer ao sindicato no início deste ano; que esteve junto com o reclamante
no sindicato para buscar documentação para inscrição e lá obteve resposta do
presidente que essa documentação havia sido enviada ao email do reclamante;
que parte das informações realmente foram encaminhadas por email;  que a
chapa não foi inscrita porque o presidente da comissão falou que estavam fora
do prazo; que lá chegando para a inscrição viram o edital afixado no mural do
sindicato; que a eleição já estava marcada, mas não se recorda quantos dias
faltavam, achando que mais de 10 dias; que a inscrição foi de ponto rejeitada e
sequer protocolizada; que a conversa acima reproduzida com o presidente para
informação sobre inscrição de candidaturas foi feita na véspera dessa tentativa
de  inscrição;  que  o  presidente  nada  havia  falado  sobre  os  prazos  para  a
inscrição; nesse momento após as respostas acima o advogado do sindicato
contradita a testemunha dado o interesse n o pleito eleitoral.  Sob protestos
rejeito  a  contradita;  que  não  tem  certeza  se  as  eleições  vinham  sendo

Firefox https://pje.trt10.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/d...

10 of 25 19/03/2021 14:55



realizadas  desde  a  época  da  sua  filiação;  que  não  se  recorda  a  data  da
conversa  com o  presidente  do  sindicato  nem o  mês;  que  é  empregado do
SENAI; que sofreu desconto em folha e que depois dessa praxe terminar o
depoente não estava fazendo esses recolhimentos; que não regularizou essas
dívidas passadas desde quando cessou o desconto em folha há 2 anos; que
não sabe porque o desconto em folha foi interrompido.' Nada mais (fls. 850 -
sem destaque no original)

Sobressai do depoimento pessoal do preposto do réu que não foi dada a publicidade
aos edital de convocação para a eleição. É certo que a publicação realizada pelo
Diário Oficial do DF a despeito de revertir de regularidade prevista no estuto, não
tem o condão de dar publicidade dos atos praticados aos interessados, diante da
ausência de grande circulação do referido jornal. É desproporcional exigir que os
filiados aos sindicato consulte diariamente o DODF para verificar se houve ou não
convação do Sindicato para deliberar sobre determinado assunto.

De  maneira  diversa,  cabe  ao  Sindicato  promover  a  ampla  divulgação  das
assembleias  e  editais  de  convocação  para  eleição,  a  fim  de  garantir  a  máxima
participação dos associados, podendo ser valer de publicação de planfletos, jornais
impressos  e  distribuídos  para  os  associados,  envio  de  e-mails,  mensagens  por
WhatsApp e outros meios de comunicação,  o que não foi  realizado no caso em
apreço.

Nesse cenário, pode-se concluir que o quórum estabelecido na Assembleia Geral
Extraordinária do SINDAF-DF realizada no dia 29/10/2018 não detém legitimidade
para  promover  as  alterações  estatutárias,  eis  que  convocada  sem  a  devida
publicidade necessária para a convocação dos associados, de modo que o ínfimo
número  de  participantes  não  tem  o  condão  de  representar  os  interesses  dos
associados quanto às modificações promovidas, notadamente no processo eleitoral.

No  que  tange  à  alegação  de  vício  no  processo  eleitoral,  adoto  o  parecer  do
Ministério Público do Trabalho como razão de decidir:

Ademais, ao vício nas alterações estatutárias, soma-se vício no próprio processo
eleitoral.

Com efeito, o sindicato réu deixou claro que, conforme previsão estatutária, todo o
processo  eleitoral  foi  conduzido  por  uma  Comissão  cujos  integrantes  são  todos
indicados pelo presidente do sindicato. Esse fato foi reiterado em depoimento de
preposto do sindicato na indigitada audiência de instrução.

Ora, se à Comissão eleitoral incumbe manter a lisura do processo eleitoral, devendo
atuar de maneira imparcial  entre todas as chapas inscritas,  falece legitimidade a
Comissão cujos integrantes são escolhidos integralmente por membros de apenas
uma das chapas concorrentes.

Se é assim, tendo em vista que, nos termos do mesmo depoimento, o presidente do
sindicato em exercício à época do processo eleitoral era da mesma chapa que, ao
fim, sagrou-se vencedora na última eleição, evidentemente resta configurado conflito
de interesse que gera suspeição sobre todo o  processo eleitoral.  Especialmente
posto que ausente qualquer estrutura isenta e imparcial para o controle do processo
eleitoral.

Portanto,  não  tendo  havido  os  necessários  esforços  de  divulgação  que
assegurassem a publicidade da Assembleia que alterou o estatuto do sindicato; e
diante de suspeição da Comissão Eleitoral  que supervisionou e fiscalizou todo o
processo eleitoral, em face de sua indicação integral por membro de apenas uma
das chapas concorrentes, a qual se sagrou vencedora na última eleição do sindicato
réu; devem ser julgados procedentes os pedidos na exordial. (fls. 854/855 do PDF
crescente)

Diante  de  tudo  o  que  foi  exposto,  declaro  nulas  as  alterações  estatutárias  e  o
regimento eleitoral, uma vez que eivados os vícios insanáveis.
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Considerando a nulidade ora reconhecida, autorizo a participação dos associados
para a alteração do Estatuto do SINDAF, na forma prevista no referido estatuto antes
da  alteração  promovida,  a  fim  de  possibilitar  a  participação  dos  associados  em
igualdade de oportunidade.

No que tange a nomeação dos membros da Comissão Eleitoral,  registro que os
membros  designados  deverão  ser  observar  também  as  regras  previstas  no
Regimento Eleitoral estabelecido antes das alterações promovidas.

Por  todo  exposto,  julgo  procedentes  os  pedidos  exordialmente  formulados  e
determino a realização de nova Assembleia Geral Extraordinário para a realização
de possíveis alterações no estatuto da SINDAF e o regimento eleitoral, devendo dar
ampla  publicidade  dos  atos  realizados  por  intermédio  de  planfletos  ou  jornal  de
grande circulação entre os interessados.

Para que não haja alegação de omissão no julgado e a fim de dar continuidade nas
atividades  realizadas  pelo  Sindicato,  mantenho  a  direção  do  Sindicato  com  a
diretoria anterior, até a conclusão do processo eleitoral ora determinado." (sic,  fls.
858/866).

A sentença foi complementada pelas decisões de embargos que se

seguem:

"III. I- Embargo de declaração do reclamante FELIPE TADEU DE ARAÚJO

DA  CONTRADIÇÃO  NA  SISTEMÁTICA  DE  ESCOLHA  DOS  MEMBROS  DA
COMISSÃO ELEITORAL

Sustenta  o  embargante  que  há  contradição  na  sentença  no  que  concerne  à
sistemática de escolha dos membros da Comissão Eleitoral, isto porque, consoante
às regras instituídas no Estatuto da SINDAF-DF, é o Presidente quem escolhe os
três membros da comissão que conduzirá e fiscalizará o processo eletivo, mas, no
entanto, se adotada esta regra, o processo de eleição por voto, novamente, estaria
maculado, em virtude de o atual Presidente estar concorrendo à reeleição.

Argumenta que, para se evitar a reiteração da anulação do processo eleitoral, seria
imprescindível que os membros da comissão fossem indicados por algum integrante
do Judiciário, MPT ou OAB/DF.

Com razão parcial o embargante.

De início, destacamos que a CF/1988 trouxe avanços para a liberdade sindical no
plano  das  relações  entre  o  Estado  e  o  sindicato,  tais  como  a  livre  criação  e
administração das entidades sindicais, além da proibição de interferências por parte
do  aparelho  estatal,  como  forma  de  reconhecer  a  participação  de  entidades
representativas dos empregados no regime político democrático do país.

Assim, não cabe ao Juízo, ao Ministério Público ou à OAB/DF fazer a indicação dos
membros que integrarão a Comissão Eleitoral.

Sobre a suposta contradição em si, da exegese do parecer do MPT, adotado como
parte  da  fundamentação  sentencial  para  a  tomada  de  decisão,  infere-se  que  o
presente  caso  é  dotado  de  especificidades,  pois  não  houve  registros  de  outras
chapas no processo eleitoral, além daquela que participara o Presidente, razão pela
qual  opinou o parquet pela decretação de nulidade de todo o processo eleitoral,
além de outras providências.

Gize-se que a nulidade do escrutínio e de todos os atos correlatos sobreveio não por
conta das disposições estatutárias, senão pela singularidade conjuntural.
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Nesse ínterim, com a finalidade de evitar, no futuro, nulidade do processo eleitoral,
notadamente da escolha da Comissão Eleitoral, torna-se essencial a observância da
ampla publicidade e abertura de prazo para inscrição de outras chapas, bem como
de oportunizar que a escolha dos integrantes da Comissão Eleitoral seja feita por
membros de todas as chapas concorrentes ou, alternativamente, por membros do
sindicato que não tenham ligação com qualquer uma delas.

Portanto,  acolho  os  embargos  de  declaração,  no  particular,  a  fim  de  sanar  a
contradição averiguada, para, imprimindo-lhes efeitos modificativos, acrescentar ao
dispositivo  sentencial  o  seguinte  parágrafo:  Com  o  escopo  de  evitar,  no  futuro,
nulidade  do  processo  eleitoral,  notadamente  da  escolha  da  Comissão  Eleitoral,
torna-se imperioso a observância da ampla publicidade e de abertura de prazo para
inscrição de outras chapas, bem como de oportunizar que a escolha dos integrantes
da Comissão Eleitoral seja feita por membros de todas as chapas concorrentes ou,
alternativamente, por membros do sindicato que não tenham ligação com qualquer
uma delas.

DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA

Afirma o  embargante  haver  omissão na sentença em discussão,  pois  deixou de
estabelecer prazo para cumprimento das medidas determinadas.

Razão assiste ao embargante.

Assim,  acolho  os  embargos  de  declaração  do  reclamante,  neste  aspecto,  para
retificar  a  omissão  indigitada,  para  conceder  o  prazo  de  60  dias,  a  partir  da
publicação desta sentença, para o reclamado cumprir as determinações exaradas no
Decisum, outrossim, para determinar a comunicação obrigatória do nome dos novos
integrantes da Comissão Eleitoral ao MPT.

III. II- Dos embargos de declaração do reclamado SINDICATO DOS EMPREGADOS
EM ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
DO DISTRITO FEDEERAL - SINDAF/DF

DO ERRO MATERIAL

Sustenta o embargante que a sentença em tela contém erro material na data de
publicação do edital,  de realização da Assembléia Geral  e  quando se referiu  ao
Regimento  Eleitoral  anterior  às  alterações  estatutárias,  posto  que,  até  então,  só
existia o Estatuto Social do Sindicato.

Com razão.

Destarte, acolho os embargos de declaração aqui para corrigir os erros materiais
perpetrados, do seguinte modo: onde se lê, às fls. 858/859: ´O autor alega que a
atual diretoria do SINDAF publicou edital de convocação da Assembléia Geral no dia
18/10/2019,  que  pretendia  alterar  o  estatuto  da  entidade,  sem  publicidade  e
divulgação suficiente para convocar os demais trabalhadores. Alega que a referida
Assembléia ocorreu no dia 29/10/2019, com um número reduzido de participantes,
cerca  de  10  pessoas,  todas  elas  pertencentes  a  chapa  ´consolidação'  da  atual
Diretoria', leia-se: ´O autor alega que a atual diretoria do SINDAF publicou edital de
convocação da Assembléia Geral no dia 18/10/2018, que pretendia alterar o estatuto
da  entidade,  sem  publicidade  e  divulgação  suficiente  para  convocar  os  demais
trabalhadores. Alega que a referida Assembléia ocorreu no dia 29/10/2018, com um
número reduzido de participantes, cerca de 10 pessoas, todas elas pertencentes a
chapa ´consolidação' da atual Diretoria', e onde se lê, às fls. 864: ´No que tange a
nomeação  dos  membros  da  Comissão  Eleitoral,  registro  que  os  membros
designados  deverão  ser  observar  também  as  regras  previstas  no  Regimento
Eleitoral  estabelecido antes das alterações promovidas',  leia-se: ´No que tange a
nomeação  dos  membros  da  Comissão  Eleitoral,  registro  que  os  membros
designados  deverão  observar,  também,  as  regras  previstas  no  Estatuto  Social
estabelecido antes das alterações promovidas', conferindo-lhes efeitos modificativos.
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DO REGIMENTO ELEITORAL E SÚMULA 369 DE 27/09/2012 C. TST

Assevera  o  embargante  que  a  decisão  de  anular  as  alterações  promovidas  no
Estatuto Social de 2007 é contraditória, dado que as mudanças empreendidas foram
para atender aos preceitos da Súmula 369/2012 do c. TST, que limitou a concessão
de estabilidade provisória ao número de 7 (sete) diretores e 7 (sete)suplentes.

Prossegue afirmando que tal alteração foi necessária já que, em decisões judiciais
desse Tribunal, dirigentes sindicais do SINDAF tiveram sua estabilidade questionada
pela instituição do SENAI e SESI, justamente porque a previsão legal era apenas de
7 (sete) diretores efetivos e igual número de suplentes e não onze efetivos e oito
suplentes.  Assim,  na  hipótese  de  ser  determinada  a  eleição  observando  o  que
dispõe o estatuto anterior, a composição da Diretoria ficará em desacordo com a
Súmula TST n° 369, desta feita, não resta alternativa outra que é a modificação do
estatuto e posterior eleição da diretoria.

Com razão o embargante.

Com a superveniência da Súmula nº 369 da Corte Superior do Trabalho, a cláusula
estatutária relacionada ao número excessivo de dirigentes e de suplentes com direito
à estabilidade provisória,  dentre outros direitos,  tornou-se obsoleta por  não mais
garantir o interesse social envolvido.

Nesse diapasão, para solucionar o impasse, frente à decretação de nulidade das
alterações  estatutárias  por  defeitos  irreparáveis,  aplica-se  a  teoria  da  superação
prospectiva - pro spective overrruling, cujos efeitos têm eficácia ex nunc, ou seja,
com modulação dos efeitos a partir da publicação da súmula em comento, com a
finalidade  de  preservar  os  princípios  da  segurança  jurídica,  da  proteção,  da
confiança e da isonomia em relação aos casos que foram solucionados com esteio
na norma decrépita, de acordo com o artigo 927, parágrafos 3º e 4º, do CPC/15.

Assim,  acolho  os  embargos  de  declaração  para,  imprimindo-lhes  efeitos
modificativos, retificar a contradição indigitada, a fim de acrescentar ao dispositivo
sentencial  o  seguinte  parágrafo:  As  cláusulas  estatutárias  contrárias  à  Súmula
Vinculante  nº  369  do  c.  TST  devem  ser  consideradas  revogadas  a  partir  de
27/9/2012, data de publicação da referida súmula." (fls. 890/893).

"Embargo de declaração do autor FELIPE TADEU DE ARAÚJO

DA  CONTRADIÇÃO  E  OBSCURIDADE  NA  SISTEMÁTICA  DE  ESCOLHA  DOS
MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL

Sustenta  o  embargante  que  há  contradição  e  obscuridade  na  sentença  no  que
concerne à sistemática de escolha dos membros da Comissão Eleitoral, isto porque,
o número de integrantes é ímpar (3) e o número provável de chapas concorrentes é
par (2), assim, se adotada a sistemática de indicação alternada dos integrantes da
comissão pelas  chapas concorrentes,  uma delas  obterá  vantagem em relação à
outra.

Por conseguinte, postula, como forma de pacificar o certame e tornar o processo
eleitoral transparente e dentro dos ditames legais, que este juízo homologue, caso
seja aceito pela reclamada, que as partes se dirijam à OAB/DF, em petição conjunta,
requerendo  que  o  Presidente  da  Comissão  eleitoral  seja  indicado  por  aquela
entidade.

A  embargada  pugna  pela  total  improcedência  dos  embargos,  além de  requer  a
reconsideração da decisão referente à nomeação da Comissão Eleitoral, posto que a
sistemática  de  escolha  da  maneira  determinada  pelo  Juízo  é  inexequível,  pois,
conforme o estatuto social do sindicato, a comissão deve ser constituída antes do
registro das chapas.

Além disso,  colaciona  diversos  documentos  com o  intuito  de  demonstrar  que  o
reclamante advoga na defesa dos dirigentes do denominado Sistema FIBRA, em
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patente conflito de interesse com a missão precípua do sindicato, que é defender e o
resguardar os interesses de seus membros.

Os  embargos  merecem  acolhimento  parcial,  com  a  finalidade  de  prestar
esclarecimentos.

De início, devemos frisar que o entendimento de ambas as partes não se coaduna
com  o  demonstrado  no  Decisum  em  questão,  haja  vista  que  não  houve
determinação, mas sugestão do Juízo, a partir do parecer do MPT, a respeito da
sistemática de escolha dos membros da Comissão Eleitoral.  Note-se que a força
cogente da decisão está restrita à necessidade de ampla e plena publicidade de
todo o processo eleitoral e de abertura de prazo para inscrição de outras chapas,
com o mister de garantir a legalidade e a transparência do sufrágio.

Igualmente  o  parquet  não  acenou  que  a  indicação  dos  membros  da  comissão
deveria ocorrer de forma alternada entre as chapas participantes, senão por todos os
integrantes destas. A alternância referida na sentença diz respeito ao outro método
de escolha, caso a primeira sugestão não fosse viável.

Oportunamente ressalto, mais uma vez, que não é função do poder judiciário, do
MPT ou  da  OAB interferir  na  administração  e  organização  sindical,  inclusive  no
processo  eleitoral  de  seus  dirigentes,  portanto,  não  esperem  os  litigantes  obter
diretrizes exatas nesse sentido, já que a missão das supra referidas instituições, no
caso especificamente, é zelar e garantir a legalidade dos atos da associação ré.

Portanto, se não é possível seguir as disposições normativas do Estatuto Social do
sindicato,  deverão  as  partes  envidar  esforços  no  sentido  de  encontrar  soluções
alternativas  para  consecução  de  uma  eleição  válida,  até  mesmo  acatando  as
sugestões  já  dadas  pelo  MPT  ou  consultando-o  sobre  novas  dinâmicas
procedimentais.

No  tocante  à  documentação  trazida  pela  ré,  a  juntada  de  documentos  na  fase
recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para a sua oportuna
apresentação ou se referir a fato posterior à decisão recorrida, o que não é o caso.

Ademais, as decisões já prolatadas no processo não beneficiam apenas ao autor,
mas a todos os membros do SINDAF/DF, seja garantindo a legalidade dos atos da
administração ou o direito à participação no processo eleitoral ativa e passivamente.
Logo, ainda que a denúncia formalizada no TCU seja corroborada, os fatos alegados
na  impugnação  aos  embargos  são  irrelevantes  para  desconstituir  a  decisão  de
nulidade das modificações estatutárias e do processo de eleição da administração
do sindicato.

Destarte,  acolho  parcialmente  os  embargos  de  declaração,  apenas  para  prestar
esclarecimentos." (fls. 962/964).

Irresignado,  o  SINDAF-DF  repisa  a  argumentação  esposada  em

contestação  e  alega  que  a  r.  Sentença,  ora  atacada,  interferiu  e  interviu  na  organização  do

Sindicato recorrente, violando, de forma manifesta, o texto constitucional, especificamente o art.

8º, I, da CF/88. Que cabe exclusivamente aos associados a responsabilidade pela elaboração do

estatuto do sindicato, bem como a escolha de seus dirigentes. Que, no caso vertente, o sindicato,

ao promover a alteração do Estatuto, seguiu todas as regras estabelecidas no Estatuto anterior.

Que, sem qualquer sinal de ilegalidade praticada pelo sindicato, a sentença atacada declarou a

nulidade  da  alteração  do  Estatuto  e  do  pleito  eleitoral.  Que  houve  regularidade  na  alteração
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estatutária e na eleição sindical  de 2019.  Que a forma de escolha,  o momento e o papel  da

Comissão Eleitoral já estavam definidos no estatuto que fora alterado, que data de 31/05/2007, fl.

87 da ordem crescente do PDF. Que, em sendo adotada a dinâmica determinada na sentença, não

há  como  processar  a  eleição,  visto  que,  primeiramente,  se  constitui  a  Comissão  Eleitoral  e,

posteriormente,  é  que  virão  as  chapas.  Que,  quanto  ao  Regimento  Eleitoral,  a  normativa

instrumental do processo eleitoral, em que pese ter sido atacado pela r. Sentença, deve prosperar,

visto que ele não é a causa impeditiva de inscrição de chapa alegada pelo recorrido, até porque

este instrumento foi adotado para melhor instruir o processo eleitoral.

Irresignado  também  o  autor  ao  sustentar  que  "se  for  adotada  a

sistemática prevista no estatuto anterior,  ou sem a indicação por parte do Judiciário,  MPT ou

OAB/DF, nada mudará em relação a prerrogativa do Presidente/candidato em nomear os membros

da Comissão eleitoral, e consequentemente, um dos vícios que maculou o processo eleitoral será

mantido,  assim  como  estará  aberta  a  possibilidade  de  ainda  mais  ilegalidades,  tornando  o

processo, novamente, nulo, conforme entendeu do MPT e do juízo a quo" (sic, fl. 1006). Que, para

se evitar  a recorrente judicialização de atos ilícitos,  com a possibilidade de nova anulação do

processo eleitoral  do SINADF/DF,  é que se torna imprescindível  que esse Tribunal  aponte os

membros da comissão eleitoral, ou oficie o Ministério Público do Trabalho e a OAB/DF para que

indiquem nomes para compor a Comissão.

Pois bem.

O art. 8º da Constituição Federal preconiza o princípio da liberdade

sindical ao dispor que "é livre a associação profissional ou sindical".

O princípio da liberdade sindical, segundo Vólia Bomfim Cassar, "é a

espinha dorsal do Direito Coletivo representado por um Estado Social e democrático de

direito.  É um direito subjetivo público que veda a intervenção do Estado na criação ou

funcionamento do sindicato. A Convenção 87 da OIT, não ratificada pelo Brasil, informa que

esta  liberdade  consiste  no  direito  dos  empregadores  e  trabalhadores,  sem  distinção  e

intervenção estatal, de constituírem as organizações que consideram convenientes, assim

como de se filiarem a essas organizações ou delas se desligarem" (CASSAR, Vólia Bomfim.

Direito do trabalho: de acordo com a reforma trabalhista/ Vólia Bomfim Cassar. - 17. ed. - Rio de

Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, p. 1249).

Ensina  ainda,  aquela  doutrinadora,  que  a  liberdade  sindical  possui
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duas  vertentes:  a  individual  e  a  coletiva,  sendo  a  última  a  liberdade  de  o  grupo  constituir  o

sindicato de sua escolha, com a estrutura e o funcionamento que desejar, e com ampla autonomia.

Ou seja: o Estado não poderá impor regras de criação, composição ou quórum de representação

para  a  validade  dos  atos  praticados  pela  entidade,  salvo  o  registro  no  Cartório  de  Pessoas

Jurídicas e o Registro Sindical no Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho.

Fixadas estas premissas teóricas, passo à análise dos fatos.

As principais alegações do autor, como bem observado pelo Parquet,

dizem respeito  às supostas ilegalidades das modificações estatutárias  ocorridas no dia  29 de

outubro de 2018 e instituição de um regimento eleitoral no dia 15 de maio de 2019.

Observo  ser  incontroverso,  quanto  à  alteração  do  estatuto  do

sindicato,  que  o  SINDAF-DF  publicou  edital  de  convocação  de  Assembleia  Geral,  no  dia

18/10/2018,  para alterar  o Estatuto da entidade,  e que a Assembleia ocorreu em 29/10/2018,

redundando em alterações estatutárias aprovadas por um quórum de 10 (dez) pessoas.

E  registro  que  o  Estatuto  de  2007,  revogado  pela  Assembleia  em

questão, estabeleceu, em seu art. 19, que "A Assembléia Geral será convocada pelo Presidente

do SINDAF-DF, pela maioria dos membros da Diretoria Executiva, pelo Conselho Fiscal ou por 1/5

dos associados em dia com suas obrigações estatutárias, mediante edital publicado em órgão

oficial ou em jornal de grande circulação, com antecedência mínima de 10 dias da data da

assembléia." (fls. 100/101).

Ora, os elementos nos autos permitem a conclusão de que foi, sim,

dada  publicidade  à  Assembleia  extraordinária  que  alterou  o  Estatuto  por  meio  do  Jornal  de

Brasília,  conforme  cópia  de  fl.  89  juntada  aos  autos  pelo  próprio  autor  da  ação,  em  total

observância aos termos do art. 19 do Estatuto Social de 2007. Em que pese o quórum de

comparecimento  de  associados  tenha  sido  reduzido,  não  há  qualquer  elemento  nos  autos  a

comprovar que não tenha sido dada publicidade suficiente ao edital de convocação, ainda mais

quando os termos do Estatuto Social aprovados pelos próprios associados foram integralmente

observados,  particularmente  quanto  à  convocação  de  Assembleia.  Afirmar  que  não  houve

empenho do sindicato em dar a devida publicidade à convocação é exigir que aquele vá

além dos termos da própria  norma que o regulamenta,  consistindo,  em meu sentir,  em

violação  indevida  do  Estado  na  organização  interna  do  sindicato.  Caso  os  associados

entendam que a norma deve ser aperfeiçoada, cabe a eles, em Assembleia,  sugerir  tais
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alterações.

Prosseguindo, observo que o sindicato réu tem razão ao afirmar que,

segundo o Estatuto revogado, era de competência da Assembleia deliberar sobre sua alteração

com a anuência de 2/3 dos presentes (letra "f" do art. 18 do Estatuto do SINDAF - fl. 100), ao

mesmo tempo exigia que, para deliberar sobre este item em primeira convocação, deveriam estar

presentes  50% mais  um dos  associados  em condições  de  votar,  ou  seja,  em dia  com suas

obrigações. Todavia, para não manter engessado o estatuto, aquele próprio previu a possibilidade

de deliberação da assembleia em segunda convocação, uma hora após a primeira convocação,

com qualquer número de associados presentes, § 3° do art. 19 (fl. 60), porém 2/3 dos presentes

deveriam votar a favor da alteração estatutária, quórum que foi observado na alteração do estatuto

em questão.  Isto  pois,  como bem observado pelo  Parquet,  "se  fossemos  dar  a  interpretação

requerida pelo reclamante, restaria praticamente inviabilizada qualquer alteração no Estatuto do

SINDAF-DF. Como podemos exigir que, num sindicato com centenas/milhares de filiados, mais da

metade participem efetivamente para que se possa realizar uma mudança estatutária?" (fl. 1045).

E, ao contrário do alegado pelo autor, observo a norma insculpida no

art.  16 da Constituição Federal  é pertinente somente a processos eleitorais relativos a cargos

eletivos na esfera pública, não sendo o caso de sua aplicação para processos eleitorais ocorridos

nos sindicatos.

Quanto às alegações do autor de que houve alterações no conteúdo

do Estatuto para beneficiar a permanência da atual diretoria, observo que não estão comprovadas.

O art. 59 do novo Estatuto, por exemplo, que determinou que o prazo para registro de chapa seria

de 10 (dez) dias corridos, a contar da publicação do edital convocatório, além de ser modificação

que exprime o legítimo direito de autorregulação do sindicato, proporcionou mais transparência na

condução do processo eleitoral, pois retirou do condutor daquele o poder discricionário de definir o

prazo para inscrição de chapas. Isto pois a norma anterior prescrevia que "O prazo para registro

de chapas será de até 30 (trinta) dias, antes da data de realização das eleições." (fl. 75). Já a

previsão de que associados com contrato de trabalho suspenso participassem da eleição, com

direito de votarem e serem votados, em nada prejudica a participação dos demais associados, e

se insere, mais uma vez, no espaço de liberdade de determinação do sindicato. Também não

entendo haver vício em norma que estabelece que os diretores suplentes serão convocados a

substituir os efetivos quando houver necessidade, não cabendo, em todo caso, ao julgador, ao

menos nesta lide, emitir juízo de valor sobre a adequação ou não do dispositivo.
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Quanto ao Regimento Eleitoral aprovado, fls. 129/139, entendo o

mesmo  tratar-se  meramente  de  normativa  instrumental  do  processo  eleitoral.  O  autor

afirmou que o Regimento Eleitoral em questão tratou de algumas matérias de forma diversa da

que consta no Estatuto aprovado em outubro de 2018. Que constou, por exemplo, no art. 9º do

Regimento Eleitoral, uma redução no prazo para registro da chapa e uma mudança na contagem

do prazo para inscrição, com a inclusão do dia da publicação na contagem do prazo. No entanto,

tal  norma somente especificou norma já  existente  no Estatuto  aprovado anteriormente,  senão

vejamos:

"Art. 59 - O prazo para registro de chapas será de 10 (dez) dias corridos, a contar da
publicação do Edital convocatório." (norma do Estatuto de 2018, fl. 115).

""Art. 9° - O prazo para registro de chapas será de 10 (dez) dias corridos, a contar
partir da publicação do edital de convocação das eleições, isto é, será incluído o dia
da publicação do edital na contagem do prazo." (Regimento Eleitoral de 2019, fl.
131).

Observo, ainda, que a disposição do Regimento, ao fixar o dia 10 do

mês  da  eleição  como data  para  o  associado  comprovar  sua  condição  de  adimplente  com a

mensalidade social, apenas o fez, como observado pelo sindicato, no sentido de melhor disciplinar

e ordenar o efetivo colégio eleitoral com a antecedência razoável para organizar a eleição. Não

diviso inovação com relação à normativa anterior. Inclusive o Estatuto aprovado em 2018 deixa

claro  que  é  dever  do  associado  "pagar  em  dia  a  mensalidade  sindical  e  as  contribuições

excepcionais fixadas pela Assembléia;" (art. 7º, "e", fl. 96). O mesmo Estatuto também determina

que "é eleitor todo associado que na data da eleição tiver: (...) b) estar em dia com as obrigações e

mensalidades sociais, exceto quando encontrar-se em situação prevista nos Art. 12 e Art. 13 deste

Estatuto;" (art. 54, fl. 113). Por fim, o art. 55 determina que poderá ser candidato o associado maior

de 18 anos em dia com as mensalidades sindicais (fls. 113/114). Por fim, considero que, não

obstante o Regimento Eleitoral tenha sido aprovado pela Diretoria Executiva há 22 dias antes da

publicação do edital  de convocação da eleição, a lisura do processo não foi  comprometida,  e

sequer  houve prejuízo ao associado interessado em participar  do processo eleitoral  por  meio

daquele documento.

Passo à análise das questões quanto ao processo eleitoral.

Começo pela questão da escolha da Comissão Eleitoral. O juízo de

piso,  adotando  parecer  ministerial  proferido  em  primeira  instância,  entendeu  que  o  processo

eleitoral foi conduzido por uma Comissão cujos integrantes são todos indicados pelo presidente do
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sindicato, fato reiterado pelo preposto em audiência, e que falece legitimidade à Comissão cujos

integrantes são escolhidos integralmente por membros de apenas uma das chapas concorrentes.

Não há como concordar com tal fundamentação, vez que a definição da forma de escolha

da Comissão Eleitoral é questão estatutária, e, não só o Estatuto aprovado em 2018, mas o

Estatuto  de  2007,  o  qual  fora  revogado,  estabeleciam  que  o  processo  eleitoral  será

coordenado  e  conduzido  por  uma  Comissão  Eleitoral  composta  de  03  (três)  pessoas

idôneas nomeadas pelo Presidente do SINDAF-DF,  não  sendo  permitida  a  participação  de

pessoas concorrentes a cargos na Diretoria Executiva ou Conselho Fiscal (art. 62 do Estatuto de

2007 - fls. 75/76 - e art. 58 do Estatuto de 2018 - fls. 114/115). Ora, se o processo eleitoral foi

conduzido por uma Comissão cujos integrantes são todos indicados pelo presidente da entidade,

nada mais houve que observância dos termos do Estatuto do sindicato, que tem total autonomia

para definir e regular seus próprios processos. E não há qualquer prova nos autos de que as

pessoas indicadas para a Comissão não fossem idôneas. Observo, ainda, que razão assiste ao

sindicato recorrente quando afirma que, em sendo adotada a dinâmica determinada na sentença,

não  há  sequer  como processar  a  eleição,  visto  que,  primeiramente,  se  constitui  a  Comissão

Eleitoral e, posteriormente, é que virão as chapas. E, em todo caso, a composição da Comissão

não  pode  ser  definida  pelo  Poder  Judiciário,  ao  arrepio  de  norma  expressa  do  Estatuto  da

entidade.

Prosseguindo,  observo  que  houve,  no  meu  sentir,  a  devida

publicidade ao edital das eleições que foi publicado em Diário Oficial do Distrito Federal, em

07/06/2019 (fl. 156), vez que nos termos do art. 57 do Estatuto de 2018: "As eleições serão

convocadas,  pelo  Presidente  do SINDAF-DF,  observando os  prazos estabelecidos  no Art.  52,

através de edital, que será resumidamente publicado em Jornal de circulação no DF ou Diário

Oficial do DF ou Diário Oficial da União." (fl. 114). Inclusive, conforme testemunha indicada pelo

autor,  havia cópia do edital  afixada na sede do sindicato, nos termos do §1º do mesmo

artigo.

O edital de convocação de eleições dispôs que o prazo para registro

da chapa iniciar-se-ia no próprio dia 07 de julho de 2019 e iria até o dia 16 de junho, devendo a

inscrição  de  chapa(s)  ser  realizada  no  horário  de  08  às  14  horas,  tudo  de  acordo  com  as

normativas sindicais que regem o processo sindical.

Dentro das normas dispostas pelo processo, a tentativa registro da

chapa do autor  ocorreu de forma intempestiva,  vez  que aquele  dirigiu-se ao sindicato  no dia
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19/06/2019, já passado o prazo de registro, conforme observado na cópia de ata notarial de fls.

159 e ss. Lado outro, observo que, ao contrário do afirmado pelo autor, se o registro da chapa

"Consolidação"  deu-se no dia  16/06/2019,  domingo,  às  10h45,  tal  registro  se  deu dentro  dos

parâmetros estabelecidos no processo eleitoral.

Observo ainda que O SINDAF-DF tomou medidas administrativas para

assegurar que, no decorrer dos dias corridos, das 8h às 14h, a Comissão Eleitoral mantivesse a

secretaria  funcionando  para  atender  associados  com  eventuais  dúvidas,  e  que,  para  isso,

comunicou ao síndico do bloco onde se encontra instalado que permitisse o acesso à sala do

SINDAF a todos que comparecessem na portaria nos dias não úteis, conforme documento de fl.

288.

A  alteração  do  prazo  para  registro  das  chapas  e  do  horário  de

funcionamento da Comissão Eleitoral previamente ao processo eleitoral pelo Estatuto de 2018 em

nada o macularam.

O próprio parquet,  (no 2º  grau dr.  ANGELO FABIANO FARIAS DA

COSTA) ao resumir bem a questão, entende que as circunstâncias da eleição dificultaram, mas

não  impediram  a  inscrição  de  chapas  para  concorrer  à  disputa  pelo  comando  da  entidade

sindical, não havendo ilegalidade em si, senão vejamos:

"Quanto  à  alegação  da  alteração  do  prazo  para  inscrições  de  chapas  e  da  sua
contagem, verifico que o edital de convocação de eleições foi publicado no dia Diário
Oficial do Distrito Federal no dia 07 de junho de 2019, dispondo que o prazo para
registro da chapa iniciar-se-ia no próprio dia 07 de julho de 2019 e iria até o dia 16 de
junho, devendo a inscrição de chapa(s) ser realizada no horário de 08 às 14 horas.

Aqui, chama-me a atenção algumas questões: 1) o edital foi publicado no dia em que o
prazo inicial já começava a correr; 2) o dia do início das inscrições caiu numa sexta-
feira e como foram 10 dias para inscrição, 4 desses dias coincidiram com o final de
semana (2 sábados e 2 domingos).

Essa situação, em minha visão, dificulta (não impede) a inscrição de chapas para
concorrer à disputa pelo comando da entidade sindical.

Ilegalidade em si não há, mas certamente poderia o SINDAF ter publicado o Edital
com uma antecedência razoável para o início do prazo das inscrições, assim como
poderia ter publicado em uma data em que os 10 dias corridos coincidissem apenas
com um sábado e um domingo, ainda mais considerando a alteração estatutária que
reduziu  o  prazo  para  registro  das  chapas,  que  era  de  até  30  dias,  para  10  dias
corridos, além da redução do expediente normal para recebimento de inscrição de, no
mínimo, 8 horas diárias para, no mínimo, 6 horas diárias." (fls. 1045/1046, com grifos
do Relator).

E,  no  meu  sentir,  por  menos  ideais  que  tenham  sido  as
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circunstâncias da convocação à participação no processo eleitoral,  cabe ao Judiciário a

análise apenas da legalidade  daquele  processo eleitoral.  Aos associados é  que cabe a

tarefa de aperfeiçoá-lo.

Entendo,  por  fim,  que  o  caso  pode  ser  resumido  à  vedação  de

interferência  estatal  na  autodeterminação  dos  entes  sindicais,  ora  externada  pelo  estatuto  e

regimento da parte ré e pela regulação do seu processo de eleição.

Não pode o  Judiciário  imiscuir-se  na  vontade  das  partes  para

declarar  a  nulidade de cláusulas estatutárias  que,  em princípio,  não contêm violação a

princípios e normas fundamentais.  O ente sindical  rege-se pelo estatuto, criado e aprovado

segundo a vontade da maioria de seus membros. Há presunção de legitimidade em relação às

normas  que  o  compõe,  mormente  por  refletirem  a  vontade  externada  pela  maioria  dos

associados.  No  mesmo  sentido,  não  há  falar  em  ilegalidade  no  Regimento  Eleitoral,  ou  do

processo eleitoral ocorrido em 2019.

Incólumes os dispositivos constitucionais, legais e estatutários

suscitados  pelo  autor,  dou  provimento  ao  recurso  do  sindicato  réu para  julgar

improcedentes os pedidos exordiais.

Prejudicada a análise do recurso ordinário do autor nos tema dos

membros da Comissão eleitoral.

JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DO AUTOR.

O juízo de piso decidiu da forma que se segue o tema em epígrafe:

"GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O Art. 790 da CLT prevê:

´Nas Varas do Trabalho,  nos Juízos de Direito,  nos Tribunais e no Tribunal
Superior  do  Trabalho,  a  forma  de  pagamento  das  custas  e  emolumentos
obedecerá  às  instruções  que  serão  expedidas  pelo  Tribunal  Superior  do
Trabalho.(Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

§ 1o Tratando-se de empregado que não tenha obtido o benefício da justiça
gratuita, ou isenção de custas, o sindicato que houver intervindo no processo
responderá solidariamente pelo pagamento das custas devidas(Redação dada
pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

§ 2o No caso de não-pagamento das custas, far-se-á execução da respectiva
importância,  segundo  o  procedimento  estabelecido  no  Capítulo  V  deste
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Título(Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

§ 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do
trabalho  de  qualquer  instância  conceder,  a  requerimento  ou  de  ofício,  o
benefício  da  justiça  gratuita,  inclusive  quanto  a  traslados  e  instrumentos,
àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do
limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.(Redação
dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 4o O benefício  da justiça gratuita  será concedido à  parte  que comprovar
insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo.

No caso em apreço, o reclamante não preenche os requisitos previstos no previstos
nos §§ 3º e 4º, do dispositivo acima, motivo pela qual indefiro o pedido de gratuidade
de justiça.".

Irresignado, o autor pugna pelo benefício da Justiça Gratuita, por não

se encontrar em condições de manter o processo sem prejuízo de seu próprio sustentos e de sua

família.

A ação foi ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.467/2017, que instituiu

a denominada "reforma trabalhista" no país.

Contudo,  mesmo  sob  a  égide  da  indigitada  Lei  a  declaração  de

hipossuficiência continua sendo suficiente para o deferimento da gratuidade judiciária à pessoa

natural, de acordo com o entendimento externado pelos magistrados integrantes deste Regional,

reunidos no Seminário de Formação Continuada para Magistrados do TRT da 10ª Região - 2017,

que aprovaram, dentre outros, o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 03 - JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA. O benefício da Justiça Gratuita a que se refere o art. 790, §§ 3.º e 4.º,
da CLT pode ser concedido a qualquer parte e, na hipótese de pessoa natural, a
prova  da  hipossuficiência  econômica  pode  ser  feita  por  simples  declaração  do
interessado ou afirmação de seu advogado (art. 1.º da Lei n.º 7.115/1983 e art. 99, §
3.º, do CPC).

A  declaração  expressa  de  hipossuficiência  consta  dos  autos  (fl.

1002/1003).

Logo, devido o benefício deferido ao autor.

Recurso provido.
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CONCLUSÃO

Isso posto, conheço do primeiro recurso ordinário do sindicato réu (fls.

967/980), e conheço do recurso do autor (fls. 1001/1008); no mérito, dou provimento ao recurso do

sindicato réu para julgar improcedentes os pedidos exordiais e dou parcial provimento ao recurso

do autor apenas para deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita, nos termos da fundamentação.

Invertido  o  ônus  da  sucumbência,  condeno  o  reclamante  ao

pagamento das custas no importe fixado na sentença, de cujo recolhimento fica dispensado, vez

que beneficiário da justiça gratuita.

É o meu voto.

ACÓRDÃO

Por tais fundamentos, ACORDAM os Integrantes da Primeira Turma

do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região aprovar o relatório, conhecer dos recursos

ordinários do sindicato réu (fls. 967/980) e do autor (fls. 1001/1008); no mérito, dar provimento ao

recurso do sindicato réu para julgar improcedentes os pedidos exordiais e dar parcial provimento

ao recurso do autor apenas para deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita. Invertido o ônus da

sucumbência, condenado o reclamante ao pagamento das custas no importe fixado na sentença,

de cujo recolhimento fica dispensado, vez que beneficiário da justiça gratuita. Tudo nos termos do

voto do Des. Relator e com ressalvas do Des. Grijalbo Coutinho. Ementa aprovada.

Julgamento ocorrido por unanimidade de votos, com a presença dos

Desembargadores Dorival Borges (Presidente), André Damasceno, Grijalbo Coutinho e do Juiz

convocado Paulo Henrique Blair de Oliveira. Ausentes, justificadamente, a Desembargadora Flávia

Falcão  e,  em  gozo  de  férias,  o  Juiz  Denilson  Bandeira  Coêlho  e  a  Desembargadora  Elaine

Vasconcelos. Pelo MPT a Dra. Heloísa Siqueira de Jesus (Procuradora Regional do Trabalho).

Sustentações orais produzidas pelos advogados Dr. Felipe Tadeu de

Araújo (em causa própria) e Dr. Moisés José  Marques.

Sessão telepresencial de 17 de março de 2021 (data do julgamento).

Desembargador Andre Rodrigues Pereira da Veiga Damasceno
Relator(a)
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