
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
8ª Vara do Trabalho de Natal
Avenida Capitão-Mor Gouveia, 3104, LAGOA NOVA, NATAL - RN - CEP:
59063-901
(84) 40063000 - 8vtnatal@trt21.jus.br

Processo: 0001632-71.2016.5.21.0008
AUTOR: JANILSON SALES DE CARVALHO, CPF: 422.505.604-04

REU: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL NO
ESTADO DO RN - SINTRAJURN, CNPJ: 02.622.808/0001-36
Advogado(s) do reclamado: FELIPE DIEGO BARBOSA SILVA

Vistos, etc.

Vindo  os  autos  conclusos  para  julgamento,  no  curso  do

processo  acima  numerado,  em  que  são  partes  JANILSON  SALES  DE  CARVALHO,

reclamante, e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL

NO  ESTADO  DO  RN  -  SINTRAJURN,  reclamada,  passou  a  MM  Juíza  do  Trabalho

Substituta, Dra. NÁGILA NOGUEIRA GOMES, a proferir a seguinte SENTENÇA.

I - Relatório

Trata-se  de  reclamação  trabalhista  ajuizada  por  JANILSON

SALES DE CARVALHO em face  de  SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER

JUDICIARIO FEDERAL NO ESTADO DO RN - SINTRAJURN, todos qualificados nos autos.

O  reclamante  pugna  que  este  Juízo  declare  nula  a  Ata  da

Comissão Eleitoral que proclamou o resultado final das Eleições do SINTRAJURN, triênio

2016/2019; que seja declarada a nulidade do art. 17 do Regimento Eleitoral da eleição 2016

do SINTRAJURN; que seja determinada que a Comissão Eleitoral do Pleito declare a chapa

"Avante  Sintrajurn",  única  inscrita  no  certame,  como  vencedora  das  Eleições  do

SINTRAJURN, triênio 2016/2019, dando posse a referida chapa até às 17:00hs do dia 7 de

outubro de 2016, data em que se encerra o mandato da atual diretoria executiva, sob pena

de aplicação de multa diária de R$10.000,00 (dez mil  reais);  e que seja determinada a

suspensão de toda e qualquer convocação de Assembleia Geral por parte da atual Diretoria

do Sintrajurn para tratar de Eleição para o triênio 2016/2019, até ulterior deliberação deste
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Juízo.  Pugna,  ainda,  pela  condenação  da  reclamada  ao  pagamento  dos  honorários

advocatícios e pleiteia a concessão da justiça gratuita. Deu à causa o valor de R$36.000,00.

A  reclamada,  por  sua  vez,  apresentou  defesa  escrita  (Iad.

88dfeee),  acompanhada  de  procuração  e  diversos  documentos,  onde  suscita  diversas

preliminares e contesta especificadamente todos os pedidos do autor, pugnando pela total

improcedência destes.

Negado o pedido de antecipação de tutela (Id. 8c3d08d).

Em audiência (Id.  b850103),  rejeitada a primeira proposta de

conciliação, a reclamada ratificou os termos da defesa escrita anexada, acompanhada de

procuração e documentos,  restando deferido prazo ao reclamante para manifestação,  a

qual foi apresentada sob o Id. feeb08a.

Na audiência de instrução (Id. dd9e0ff), a parte autora informou

que restringiu o seu pedido à validação do regulamento de fundação do sindicato e do

estatuto.

Não havendo outras provas a serem produzidas, foi encerrada a

instrução processual.

Razões finais orais remissivas.

Conciliação final rejeitada.

É o relatório.

Passo a decidir.

II - Fundamentação

Preliminarmente

Da competência da Justiça do Trabalho

A Justiça do Trabalho detém a competência para julgar ações

de  matéria  sindical,  independente  do  regime  jurídico  a  que  estejam  submetidos  os

trabalhadores integrantes da categoria profissional representada pela entidade.
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Nesse sentido, o TST já se posicionou recentemente:

(...)  RECURSO
ORDINÁRIO  EM
MANDADO  DE
SEGURANÇA.  TUTELA
ANTECIPADA.
COMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA  DO
TRABALHO.  ELEIÇÃO
SINDICAL. SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTATUTÁRIOS.
COMPREENSÃO  DO
SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL. 1.  O art.  114,
III,  da  Constituição
Federal  é  absolutamente
claro e objetivo ao inserir
na  competência  da
Justiça  do  Trabalho
qualquer  demanda  entre
sindicatos  e
trabalhadores,  sem
distinção  quanto  à
natureza  do  vínculo
firmado entre estes e seus
tomadores  de  serviço.  2.
Não é possível excluir da
competência  da  Justiça
Especializada  demanda
entre  sindicatos  e
trabalhadores , com base
no quanto decidido na ADI
3595-6  pela  Suprema
Corte. 3. Efetivamente, na
referida  decisão,  em
medida  cautelar,  a  Corte
Suprema  limitou-se  a
interpretar o art. 114, I, da
Constituição  Federal  ,
para  excluir  da
competência  da  Justiça
do  Trabalho  qualquer
causa instaurada "entre o
Poder  Público  e  seus
servidores,  a  ele
vinculados  por  típica
relação  de  ordem
estatutária  ou  de  caráter
jurídico-administrativo".  4.
A literalidade do art.  114,
I, da Constituição Federal
e  a  decisão  do  Pretório
Excelso  ,  no  julgamento
da  ADI  3595-6  ,  não
tangenciam  a  matéria
objeto  de  discussão  no
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presente  "writ":  litígio  em
torno  de  eleições
sindicais.  Recurso
ordinário  conhecido  e
desprovido.  (TST,  RO
1626020145080000,
Orgão  Julgador:
Subseção II Especializada
em  Dissídios  Individuais,
Publicação  DEJT
12/08/2016, Julgamento 9
de  Agosto  de  2016,
Relator  Alberto  Luiz
Bresciani  de  Fontan
Pereira).

Destarte, indefiro a prefacial.

Da ilegitimidade ativa

A demandada argui a ilegitimidade ativa do reclamante, sob o

fundamento de que sozinho não representa a integralidade dos membros da chapa "Avante

Sintrajurn".

Acerca  de  idêntica  matéria,  a  Juíza  Titular  da  1ª  Vara  do

Trabalho desta capital, se pronunciou nos seguintes termos:

1.3  Da  ilegitimidade
ativa da parte autora

A parte ré suscita a falta
de  capacidade
postulatória  da  parte
autora para integrar a lide,
por si só, representando a
integralidade  dos
membros  da  chapa
"Avante Sintrajurn".

Com razão.

A  presente  lide  fora
ajuizada  em  nome
próprio,  por  Floriano
Gomes  Bezerra,  como
candidato  a  coordenador
Geral,  representando  a
Chapa  Avante  Sintrajurn,
postulando a anulação do
resultado  da  eleição
ocorrida  no  dia
14/09/2016,  para  escolha
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da  diretoria  executiva  do
Sindicato  réu,  para  o
triênio 2016/2019.

Com  efeito,  a  "chapa"
vindicante  não  existe  de
per si, como entidade com
personalidade  própria.
Sua  existência
encontra-se  condicionada
à união dos 17 candidatos
ao  pleito,  e  somente
através  da  outorga  de
todos os membros é que
poderia  integrar  o  polo
ativo da ação, postulando
tutelas  do  interesse  de
todos os integrantes.

Determina o artigo 17 do
CPC/2015,
subsidiariamente aplicável
ao  processo  do  trabalho,
por  força  do  disposto  no
artigo  769  da  CLT,  que
"Para postular em juízo é
necessário ter interesse e
legitimidade.".  A  questão
atinente  à  legitimidade  é
definida pelo artigo 18 do
mesmo diploma legal, nos
seguintes  termos:
"Ninguém poderá  pleitear
direito  alheio  em  nome
próprio,  salvo  quando
autorizado  pelo
ordenamento jurídico",  ou
seja, a qualidade especial
para  postular  em  juízo
decorre  da  relação
existente entre o sujeito e
a  pretensão  em
controvérsia.

Embora,  a  priori¸o  autor,
como  sindicalizado  e
membro  integrante  de
chapa aspirante à direção
do  sindicato,  possa  ter
interesse  no  julgamento
favorável  da  demanda,
não  possui  o  autor
legitimidade  para,  em
nome  próprio,  postular
direitos  que  somente
existem  pela  coletividade
formada  pela  união  dos
integrantes da chapa.

Assim,  o  Sr.  FLORIANO
GOMES  BEZERRA,  na
qualidade  de  parte  ativa
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da presente  reclamatória,
não  possui  legitimidade
para  representar  sozinho
a  chapa  em  questão,  se
assim o permitisse o autor
teria  que  estar  atuando
como  substituto
processual,  uma vez que
defende direito alheio em
nome próprio  (art.  18  do
CPC/2015).

Mesmo  que  assim  não
entendesse  o  Juízo,
constata-se  nos  autos,  a
partir  da  petição  de  ID.
3898767,  a  notícia  da
desfiliação  do  sindicato
réu  de  quatro  dos
dezessete candidatos que
compõem  a  chapa
interessada,
demonstrando a perda do
objeto  da  ação,  por  falta
de  interesse  processual,
haja  vista  que  a
desfiliação  de  parte  dos
membros  da  chapa
impossibilita  a  sua
existência material, e, por
conseguinte,  a
continuidade  de  sua
postulação à eleição.

Nesse  sentido,  mister  se
faz  a  extinção  do  feito,
sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, VI,
do CPC/2015, aplicado de
forma  subsidiária  ao
processo do trabalho, por
força do art. 799 da CLT.

Quanto  à  petição  do
Senhor  Wilson  Barbosa
Lopes  (ID.  212aebe),
requerendo  sua  inclusão
como terceiro interessado,
observa-se que o aludido
pleiteante  foi  um  dos
membros  da  chapa  que
pediu  sua  desfiliação  do
sindicato  réu,  motivo que
leva  à  conclusão  pela
perda  do  interesse
processual  na
continuidade do feito.

Inobstante  tal
constatação,  necessário
que o Juízo se pronuncie
acerca  da  alegação
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contida  na  petição
mencionada em razão de
ter  esta  Magistrada
recebido  um
representante  e  um
advogado do sindicato em
seu  gabinete  no  dia
06/10/2016.

De  fato,  é  público  e
notório que é praxe desta
Magistrada receber partes
e  advogados  em  seu
gabinete  sempre  que
solicitado,  até  porque
entende que ocupa cargo
público  cuja  função
primordial  é  servir  aos
jurisdicionados,  sendo
que  tal  conduta  jamais
alterou ou influenciou em
seus  julgamentos  ou
convicções.  Outrossim,  o
próprio CNJ já decidiu, em
resposta  ao  Pedido  de
providência  nº  1465,  que
o  Juiz  deve  atender
sempre  aos  advogados,
conforme razões a seguir:

"O  Juiz,  até  pelas
relevantes  funções  que
desempenha,  deve
comparecer  à  sua  Vara
diariamente  para
trabalhar,  e  atender  ao
advogado  que  o  procura
no  fórum  faz  parte
indissociável  desse  seu
trabalho,  constituindo-se
em  verdadeiro  dever
funcional." (g.n.)

Como bem destacado na
decisão,  essa  obrigação
se constitui em um dever
funcional  previsto  no  art.
35  da  LOMAN  e  a  sua
não  observância  poderá
implicar  até  mesmo  em
responsabilização
administrativa.  Logo,  tal
fato,  mesmo  alheio  aos
fatos  da  demanda,  em
nada  influenciou  nas
convicções  desta
magistrada  ou  no
resultado da demanda.

Por  todo  o  exposto,
determino  a  extinção  do
processo,  sem  resolução
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do mérito, nos termos do
art. 485, VI, do CPC/2015,
por  ilegitimidade  ativa  e
falta  de  interesse
processual.

Nesse  passo,  uso  como  razões  de  decidir  os  fundamentos

acima transcritos, da magistrada SIMONE MEDEIROS JALIL, nos autos do processo nº

0001371-30.2016.5.21.0001, com os quais comungo.

Destarte, determino a extinção do processo, sem resolução do

mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, por ilegitimidade ativa e falta de interesse

processual.

Da gratuidade da justiça

Defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo reclamante, já

que  preenchidos  os  requisitos  da  Lei  nº  1060/50  c/c  art.790,  §  3º,  da  CLT,  conforme

declarações contidas  na inicial,  sendo pacífico,  na  jurisprudência,  a  desnecessidade de

declaração do próprio punho do interessado acerca de sua hipossuficiência, bem como a

concessão de poderes especiais para procurador nesse sentido nas ações ajuizadas até

25/06/2017, o que é o caso dos presentes autos, consoante Súmula 463, I, do TST.

III - Dispositivo

Ante o exposto,  no curso da reclamação trabalhista proposta

por  JANILSON  SALES  DE  CARVALHO  em  desfavor  de  SINDICATO  DOS

TRABALHADORES  DO  PODER  JUDICIARIO  FEDERAL  NO  ESTADO  DO  RN  -

SINTRAJURN,  decido  rejeitar  a  preliminar  de  incompetência  material  suscitada  pela

reclamada e EXTINGUIR o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no

artigo 485, VI, do CPC.

Defiro a parte reclamante, entretanto, o pleito de gratuidade de

justiça, ficando isenta do pagamento de custas e demais despesas processuais porventura

incidentes.

Custas,  pelo  reclamante,  no  montante  de  R$720,00,

correspondentes  a  2%  do  valor  indicado  à  causa,  porém  dispensadas  em  razão  da
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concessão da gratuidade da justiça.

Intimem-se as partes.

Natal, 23 de agosto de 2017.

NÁGILA NOGUEIRA GOMES

Juíza do Trabalho

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence
a:
[NAGILA NOGUEIRA GOMES]
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