
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 152.437 - MA (2017/0120117-0)
  

RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES
AGRAVANTE : SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO 

MARANHÃO 
ADVOGADOS : ADRIANA MARTINS DANTAS - MA005116 
  ANDRÉ FONSECA ROLLER E OUTRO(S) - DF020742 
  ALCEBIADES TAVARES DANTAS - MA012369 
  FERNANDA MARTINS DANTAS GARCEZ - MA007672 
AGRAVADO : SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO MARANHAO 
ADVOGADOS : THYENES DE OLIVEIRA CHAGAS CORREA - MA005114 
  MILTON RICARDO LUSO CALADO - MA005108 
  EDUARDO ALEXANDRE COSTA CORRÊA - MA005211 
INTERES. : JUÍZO DA 7A VARA DO TRABALHO DE SÃO LUÍS - MA 
INTERES. : JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA ILHA DE SÃO LUÍS - MA 
INTERES. : JUIZO DE DIREITO DE SÃO LUIZ - MA 
INTERES. : CAROLINA BARROS COELHO NETO 
ADVOGADOS : THYENES DE OLIVEIRA CHAGAS CORREA - MA005114 
  MILTON RICARDO LUSO CALADO E OUTRO(S) - MA005108 
  EDUARDO ALEXANDRE COSTA CORRÊA - MA005211 
INTERES. : EMERSON RIBAMAR GONÇALVES DOS REIS 

DECISÃO

Trata-se de Agravo interno, interposto, em 23/05/2019, pelo SINDICATO DOS 

SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, contra decisão de minha lavra, 

na qual conheci do Conflito para declarar competente a Justiça Comum Estadual (suscitado).

Inconformada, sustenta a parte agravante que: 

"Antes de tudo, cumpre destacar que o presente caso encerrar questão 

bastante peculiar e que não poderia ser analisada à luz da jurisprudência 

genérica sobre o tema, pois todos os argumentos invocados como razão 

de decidir não enfrentam, se chocam, com as teses esposadas pelo 

sindicato agravante, sendo que os julgados invocados como razão de 

decidir não se aplicam ao caso vertente pois tratam de hipóteses 

diferentes.

Isso porque a r. decisão agravada partiu de uma verdadeira premissa 

equivocada em razão de aplicar entendimento de eleição sindical, 

pensando que se tratava unicamente de demanda entre servidores 

estatutários a respeito de eleição de representantes e de inexistência de 

vínculo trabalhista, aplicando o art. 114, apesar de claramente ter 

demonstrado contrário, não deixou de entender que o inciso I do art. 114, 

não aplicável ao presente caso, excluiu da competência da Justiça do 

Trabalho as causas envolvendo entidades de Direito Público.

Com todas as vênias, a r. decisão usou jurisprudência inaplicável, sem 

pertinência e sem qualquer relação com o presente caso, uma vez que o 
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inciso I do art. 114 trata de uma matéria e o inciso III do mesmo art.114 

trata de outra diferente, e como no julgamento da ADI 3395 o STF não 

tratou do inciso III, enfim, violando literal redação do texto constitucional 

que citou, usa também com evidente erro o fundamento contido na ADI 

Nº 3.395/DF, que tratou de matéria diversa, no caso o exame de relação 

de trabalho, na qual foi reconhecida a incompetência da Justiça do 

Trabalho unicamente para:

a) CAUSAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES, o 

que não é a hipótese dos autos, quer porque o Poder Público não 

é parte, quer porque não se trata de ação, de lide ou conflito 

envolvendo o Poder Público e seus servidores;

(b) Não deixa de concluir, então, embora seja um conflito entre 

entes privados, pessoas jurídicas privadas, que o inciso III deve ser 

interpretado de forma a excluir os sindicatos dos servidores 

estatutários, mas como já mencionado, com erro material, porque o 

objeto da ADI citada foi o exame do inciso I do art. 114 e não o 

inciso III do mesmo dispositivo constitucional.

(c) Mais adiante, contudo, de forma contraditória, e com evidente 

erro material, criou e estabeleceu uma situação inexistente, qual 

seja, sem deixar de reconhecer que a ação não deixa de ter sido 

ajuizada para discutir representação sindical dos servidores da 

Justiça, criação de dois sindicatos, servidores que possuem vínculo 

administrativo, regidos pelo regime estatutário, muito embora a 

ação não tenha sido ajuizada para discutir vínculo estatutário e não 

envolva o Poder Público, mas sim a possibilidade ou não de criação 

de uma pessoa jurídica privada.

(d) Comete erro material e, ainda, omissão, quando não examina o 

conteúdo e o objeto da ADI 3595, não examina os votos ali 

proferidos, não examina quem foi o autor da ação, qual a matéria 

que tratou, no caso relação de trabalho e o exame do inciso I do 

art. 114 da Constituição Federal e não do inciso III do mesmo art. 

114, como será demonstrado adiante com transcrições de votos 

proferidos no julgamento da aludida decisão.

(e) Uma discussão sobre criação de entes privados, pessoas 

jurídicas privadas, passou então a ser confundida com relação de 

trabalho e eleição sindical envolvendo poder público, que não é 

parte.

(f) Foi a decisão omissa em observar que é da competência da 

Justiça do Trabalho:

'Art. 114. [...] I – as ações oriundas da relação de trabalho, 

abrangidos os entes de direito público externo e da 

administração pública direta e indireta da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios'.
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Mas com uma única restrição, qual seja, a interpretação dada pelo 

STF na ADI 3395-MC/DF ao aludido inciso I, limitada nos 

julgamentos de várias representações nas quais era alegado o seu 

descumprimento.

Assim é que merece total reforma a r. decisão, pois desconsiderou a 

jurisprudência específica sobre a matéria e desconsidera a natureza da 

lide submetida a julgamento, uma vez que o cerne da lide é o conflito 

sobre representação sindical, relacionado com a criação de uma 

associação, uma pessoa jurídica privada, um sindicato e que não se trata 

de ação entre servidor público e o Poder Público, ou de conflito proposto 

por um servidor público para dirimir direito relacionado com relação 

estatutária, sem perceber que, com a participação do interessado ora 

agravante, o conflito ocorre entre pessoas jurídicas privadas e no qual 

não há intervenção do Poder Público, intervenção que violaria inclusive o 

inciso XVII do art. 5º da Constituição Federal.

Não bastasse, permissa vênia, se equivoca novamente quando 

fundamenta se tratar de ação com pedido de cancelamento de registro 

sindical, o reconhecimento da ilegalidade na realização da assembléia, a 

impossibilidade de dupla representação, ou proíba a adoção de novas 

medidas administrativas objetivando o registro sindical, mas cita 

jurisprudência tratando de conflito de eleição sindical, ou com erro 

material cita indevidamente o conteúdo do julgamento na ADI 3395" (fls. 

532/534e).

Ao final, requer seja reconsiderada a decisão agravada:

"(...) de modo a reconhecer a competência da justiça laboral para 

processar e julgar o presente feito, a teor da consolidada orientação 

desse c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, conforme 

sobejamente demonstrado.

Se assim não entender Vossa Excelência, o sindicato agravante requer 

seja o presente recurso de agravo interno submetido à consideração da 

2ª Turma desse eg. Tribunal, que certamente lhe dará provimento, como 

medida de mais lídima JUSTIÇA" (fl. 543e).

O SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - SINDOJUS 

apresentou impugnação ao Agravo interno.

Revendo os autos, entendo que assiste razão ao agravante, razão pela qual 

reconsidero das decisões de fls. 432/436e e 516/522e.

Com efeito, trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o 

JUÍZO DA 7ª VARA DO TRABALHO SÃO LUÍS - MA, suscitante, e o JUÍZO DE DIREITO DA 

VARA DA ILHA DE SÃO LUÍS - MA e o JUÍZO DE DIREITO DE SÃO LUÍS - MA, suscitados, 

nos autos de ação, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do 
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Maranhão, em que se objetiva discutir questões atinentes a processo eleitoral de sindicato 

representativo de servidores públicos estatutários. 

O Juízo da Vara do Trabalho declinou de sua competência e suscitou o 

presente Conflito, com base nos seguintes fundamentos:

"Calha asseverar que já havia sido ajuizada Ação Cautelar antecedente 

que tramita sob o número 0018343-50.2016.5.16.0022, na qual este 

juízo deferiu liminar com o seguinte teor:

defiro, em parte, a Tutela Cautelar Antecedente formulada pelo 

autor para determinar a suspensão da assembleia convocada para 

o dia 14 de janeiro de 2017 pela Comissão Pro-Fundação do 

Sindicato dos Oficiais de Justiça do Maranhão.

Insurgindo-se contra a referida decisão, foi impetrado Mandado de 

Segurança, sob o número 0016003-68.2017.5.16.0000, em que fora 

deferida liminar para suspender os efeitos da decisão acima proferida, 

sob o fundamento de que não haveria competência material da Justiça 

do Trabalho para apreciar a lide posta nos autos.

Assim decidiu a relatora do referido mandamus:

'Diante do exposto, defere-se parcialmente o pedido de liminar, 

apara suspender a decisão impetrada, uma vez que a matéria ali 

decidida extrapola a competência desta Justiça Especializada, nos 

termos do art. 114 da CF/88, com a interpretação que lhe deu o 

Supremo Tribunal Federal'. (id. bf63d45, dos autos da Ação 

Cautelar 0018343-50.2016.5.16.0022.

Nada obstante, reapreciando a matéria em sede de Agravo Regimental, a 

MM. Desembargadora entendeu por reformular seu entendimento, a fim 

de reconhecer a competência desta Especializada para apreciar o feito, 

revogando a liminar concedida no MS e mantendo a decisão proferida 

nos autos da Ação Cautelar antecedente, como se transcreve abaixo:

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo 

agravante, REVOGO a liminar que declarou a incompetência da 

Justiça do Trabalho e, por conseguinte, MANTENHO a decisão de 

Id. 80ea1d5 - fls. 19/23. (id. ebf6896, nos auts da Ação Cautelar 

0018343-50.2016.5.16.0022.

A referida ação foi apensada aos presentes autos, tendo em vista a 

conexão entre as matérias, estando agora pendente de apreciação o 

pedido de tutela de urgência formulado pelo sindicato autor.

Em manifestação quanto ao pedido de tutela de urgência, a parte 

contrária asseverou que a sua criação é legítima, e estaria embasada em 

decisões proferidas pela Justiça Comum Estadual que asseguravam a 

realização da assembleia de fundação do SINDOJUS ocorrida no dia 

14/01/2017 Juntou aos autos duas decisões, uma prolatada no dia 

21.12.2016, de lavra do MM Juiz de Direito Dr. Clésio Coelho Cunha, e 
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outra, proferida no dia 14.01.2017, de lavra do MM. Dr. Luiz França 

Belchior Silva, ambas permitindo a realização da assembleia para criação 

do sindicato.

Denota-se, portanto, que há decisões conflitantes proferidas por 

juízos diversos, pertencentes um deles à Justiça comum e outro à 

Justiça Federal especializada, decidida em sede de Agravo 

Regimental em Mandado de Segurança pelo E. TRT da 16ª Região, 

ambos atraindo para si a competência material para apreciar a lide 

em apreço.

Assim, não há como proferir decisão nestes autos sem que seja 

dirimida a efetiva competência material para apreciar a matéria. 

Desse modo, suscito o conflito de competência, com esteio nos 

arts. 951 do CPC c/c art. 105, I, 'd' da Constituição Federal, para o 

E. Superior Tribunal de Justiça. Em atenção à conexão 

reconhecida, deverão ser remetidos ambos os autos, o da 

presente ação e o da Ação Cautelar antecedente 

0018343-50.2016.5.16.0022" (fls. 391/392e). 

Assim, não está em debate a competência para o julgamento de ação 

envolvendo determinado servidor público estatutário e o Poder Público. As ações objeto do 

presente Conflito envolvem controvérsia entre sindicatos, que disputam a representação de 

servidores públicos estaduais, submetidos ao regime estatutário. Desta forma, ao contrário 

do que fora afirmado na decisão agravada, incide, no caso, o disposto no art. 114, III, da 

Constituição Federal, que assim determina:

"Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

(...)

III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre 

sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores".

Nesse contexto, o caso dos autos não se enquadra na hipótese tratada pelo 

Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 3.395/DF. Com efeito, na referida ação o 

Supremo Tribunal Federal deferiu liminarmente a tutela requerida para o fim de suspender 

"toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela 

EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que 

sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica 

relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo". O acórdão foi assim 

ementado:

"INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do 

Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e 

seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de 
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relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da 

competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, 

introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir 

outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da 

República, não abrange as causas instauradas entre o Poder 

Público e servidor que lhe seja vinculado por relação 

jurídico-estatutária" (STF, MC na ADI 3.395/DF, Rel. Ministro CEZAR 

PELUSO, PLENO, DJU de 10/11/2006).

Nesse sentido, é a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. 

SERVIDOR PÚBLICO. ART. 114, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

FATO GERADOR QUE DERIVA DA RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 

SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INDIFERENTE 

SE TRATAR DE SERVIDOR PÚBLICO COM VÍNCULO CELETISTA OU 

ESTATUTÁRIO.

1. As ações em que se discute a contribuição sindical (imposto sindical) 

de servidor púbico, após o advento da EC n. 45/2004, devem ser 

ajuizadas na Justiça do Trabalho, indiferente a relação celetista ou 

estatutária. Precedentes: AgRg no CC 135694 / GO, Primeira Seção, Rel. 

Min. Sérgio Kukina, julgado em 12.11.2014; AgRg no CC 128599 / MT, 

Primeira Seção, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 13.05.2015.

2. Superados os seguintes precedentes que punham em relevo a relação 

celetista ou estatutária do servidor com o ente Público: CC 90770 / SP, 

Primeira Seção, Rel. Des. conv. Carlos Fernando Mathias, julgado em 

14.05.2008; CC 87829 / GO, Primeira Seção, Rel. Min.Teori Albino 

Zavascki, julgado em 12.09.2007; CC 77650 / SP, Primeira Seção, Rel. 

Min. Luiz Fux, julgado em 26.09.2007; CC 69025 / SP, Primeira Seção, 

Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 10.10.2007; AgRg no CC 79592 / RS, 

Primeira Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 14.11.2007.

3. Isto porque a Medida Cautelar concedida pelo STF na ADI 3395 

MC / DF abrange apenas o art. 114, I, da CF/88 e as causas 

instauradas entre o Poder Público e seus servidores na 

discussão de sua relação jurídico-administrativa ou estatutária, o 

que não é o caso dos autos, pois as demandas onde se discute a 

contribuição sindical dos servidores públicos são de natureza 

tributária e ocorrem entre os servidores e as entidades sindicais, 

entre as próprias entidades sindicais umas contra as outras ou 

entre as entidades sindicais e o Poder Público. Além disso, o fato 

gerador da contribuição sindical compulsória (imposto sindical) 

depende da constatação da representação sindical, matéria 

exclusiva da justiça laboral, consoante o art. 114, III, da CF/88.
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4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara do 

Trabalho de São Luís/MA, o suscitante" (STJ, CC 138.378/MA, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 

14/09/2015).

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO. MANDADO DE 

SEGURANÇA, IMPETRADO POR ENTIDADE SINDICAL, CONTRA 

DETERMINADO MUNICÍPIO, PARA A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO 

SINDICAL, RELATIVAMENTE A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 

AÇÃO MANDAMENTAL PROPOSTA APÓS A EMENDA 

CONSTITUCIONAL 45/2004. APLICABILIDADE DO ART. 114, III E IV, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 222/STJ. 

CONHECIMENTO DO CONFLITO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA 

DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

I. A Primeira Seção do STJ, a partir do julgamento do AgRg no CC 

135.694/GO (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 17/11/2014), firmou 

o entendimento de que, nos termos do art. 114, III, da Constituição 

Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional 

45/2004, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações 

relativas à contribuição sindical, prevista no art. 578 da CLT. No aludido 

julgamento, ficou consignado que, após a Emenda Constitucional 

45/2004, que alterou o art. 114, III, da Constituição de 1988, restou 

superada a Súmula 222/STJ ('Compete à Justiça Comum processar e 

julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da 

CLT'). Também ficou assentado que, nas ações de cobrança de 

contribuição sindical movidas contra o Poder Público, revela-se 

desinfluente, para fins de definição do juízo competente, aferir a natureza 

do vínculo jurídico existente entre a entidade pública e os seus 

servidores.

II. Assim como a Súmula 222/STJ ficou superada, após a promulgação da 

Emenda Constitucional 45/2004, restaram igualmente superados, a partir 

do julgamento do AgRg no CC 135.694/GO (Rel. Ministro SÉRGIO 

KUKINA, DJe de 17/11/2014), os precedentes invocados pelo Juízo 

suscitante.

III. Os seguintes precedentes do STF, que guardam similitude fática com 

o presente caso, corroboram a orientação jurisprudencial predominante 

no STJ, a partir do julgamento do supracitado AgRg no CC 135.694/GO: 

AgRg na Rcl 17.815/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 

de 29/08/2014; AgRg na Rcl 9.758/RJ, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, 

PLENÁRIO, DJe de 07/11/2013; AgRg na Rcl 9.836/RJ, Rel. Ministra 

ELLEN GRACIE, PLENÁRIO, DJe de 28/11/2011. Ainda no STF, 

confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE 
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887.194/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe de 02/06/2015; 

ARE 721.446/DF, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe de 05/06/2014; AI 

763.748/MG, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, DJe de 14/02/2012.

IV. No âmbito do TST, os seguintes precedentes corroboram a orientação 

jurisprudencial predominante no STJ, a partir do julgamento do 

supracitado AgRg no CC 135.694/GO: AIRR 96040-08.2008.5.10.0019, 

Rel. Ministro MAURICIO GODINHO DELGADO, SEXTA TURMA, DEJT de 

10/06/2011; RR 1309-35.2010.5.18.0081, Rel. Ministro ALEXANDRE DE 

SOUZA AGRA BELMONTE, TERCEIRA TURMA, DEJT de 01/03/2013; RR 

4300-84.2011.5.17.0013, Rel. Ministro LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO 

FILHO, SÉTIMA TURMA, DEJT de 19/06/2015.

V. Sobre a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar 

mandado de segurança, quando o ato questionado envolver matéria 

sujeita à jurisdição daquela Justiça Especializada, a Terceira Seção do 

STJ, ao julgar a AR 1.434/RS (Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 

01/02/2010), assentou o entendimento de que, 'até a edição da Emenda 

Constitucional n.º 45/2004, a competência, em sede de mandado de 

segurança, era definida exclusivamente ratione personae, ou seja, em 

razão da função ou do cargo da autoridade apontada como coatora, 

sendo irrelevante a natureza jurídica da questão a ser apreciada no 

mandamus. Após sua edição, a Justiça do Trabalho passou a ser 

competente para apreciar mandado de segurança quando o ato 

questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição, ou seja, introduziu 

o critério ratione materiae para definição da competência'. No mesmo 

sentido: STJ, Rcl 5.018/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA 

SEÇÃO, DJe de 04/04/2011; STJ, CC 129.193/MT, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 27/11/2015.

VI. No caso, trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado, 

sob a égide da Emenda Constitucional 45/2014, pelo Sindicato dos 

Farmacêuticos do Estado do Rio Grande do Norte - SINFARN, contra o 

Prefeito do Município de Natal/RN e a Secretária de Administração 

Municipal, visando assegurar o desconto e o repasse da contribuição 

sindical, prevista no art. 578 da CLT, em relação aos farmacêuticos que 

integrem os quadros de servidores públicos daquele Município, de modo 

que compete à Justiça do Trabalho, e não à Justiça Comum Estadual, 

processar e julgar a causa, nos termos do art. 114, III e IV, da 

Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 

45/2004.

VII. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo da 6ª Vara 

do Trabalho de Natal/RN, ora suscitante" (STJ, CC 147.099/RN, Rel. 

Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 

22/08/2016).
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"PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SINDICATOS. 

ASSEMBLEIA PARA DISCUSSÃO QUANTO À DISSOCIAÇÃO DE 

FILIADOS DO AUTOR. ART. 114, III, DA CRFB. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO.

1. Com as alterações do art. 114, III, da CF/88, introduzidas pela EC 

45/04, foi atribuída à Justiça do Trabalho a competência para 

processar e julgar 'as ações sobre representação sindical, entre 

sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores'.

2. No caso dos autos, com bem salientado pelo Parquet Federal em seu 

parecer, 'não se questiona apenas o edital de uma assembléia, como 

entendeu o juízo suscitado, mas sim a própria questão a ser tratada na 

referida assembleia, qual seja a dissociação de filiados do autor, que 

passariam a ser representados pelo réu' (fl. 267, e-STJ).

3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo 

da 1º Vara do Trablaho de Contagem/MG" (STJ, CC 154.098/MG, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017).

Ante o exposto, reconsidero das decisões de fls. 432/436e e 516/522e. 

Conheço do Conflito para declarar competente o JUÍZO DA 7ª VARA DO TRABALHO SÃO 

LUÍS - MA, o suscitante, para o processamento dos feitos.

Dê-se ciência aos Juízos envolvidos e ao Ministério Público Federal.

I.

Brasília (DF), 12 de agosto de 2019.

MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES 
Ministra
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