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Vistos etc...

De início, impende destacar que segundo a nova sistemática introduzida

pelo NCPC de 2015 não mais subsiste a figura do processo cautelar autônomo, pelo que, está claro que a

presente demanda já detém contornos de lide principal e assim será analisada, dada a pertinência da

fungibilidade, com a possibilidade de aproveitamento da ação proposta.

Isto porque, não obstante o autor intitule sua peça vestibular de Ação

Cautelar Inominada, verifica-se, na verdade, tratar-se de Ação Anulatória de ato praticado pelo Sindicato

réu, consistente na publicação de Editais em suposta desconformidade com o Estatuto da entidade de

classe demandada, com pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar incidental para que

todas as assembleias convocadas por intermédio destes editais, supostamente maculados, sejam

sobrestadas, pedindo, ainda, que o sindicato demandado seja instado a apresentar as contas referentes ao

custeio de tais assembleias.

Para tanto, afirma, em suma, que a definição dos locais onde se

realizariam as assembleias gerais regionais itinerantes convocadas pela diretoria do SINDJUS/MA com o

intuito de votar alterações no modelo de gestão administrativa do sindicato não teria abrangido todos os

Municípios integrantes dos Polos Regionais, no quais está estatutariamente dividido o Estado do

Maranhão e que a organização de tais reuniões trariam prejuízos financeiros aos cofres da entidade.

Pois bem, segundo o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil

de 2015 as tutelas de urgência, sejam as de natureza antecipada, sejam as cautelares, serão concedidas

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao

resultado útil do processo.

No caso em apreço não vejo presentes os requisitos necessários ao

deferimento da medida cautelar pretendida.

Em primeiro lugar, importa ressaltar que em virtude do que restou

decidido pelo STF na ADI-MC nº.3.395/DF subsiste forte controvérsia jurisprudencial no tocante à

competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar qualquer litígio que envolva servidores



públicos estatutários, inclusive, os conflitos coletivos, intra e intersindicais desta categoria profissional,

subsistindo diversos julgados no âmbito do STJ, proferidos em sede de Conflito de Competência, e até

mesmo no Tribunal Superior do Trabalho, reconhecendo a competência da Justiça Comum para dirimir

estes conflitos. A título exemplificativo, colacionam-se os arestos a seguir:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 152.855 - SC (2017/0145773-7) RELATOR :
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES SUSCITANTE : JUÍZO DA VARA DO
TRABALHO DE JOAÇABA - SC SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA
CÍVEL DE CAMPOS NOVOS - SC INTERES. : EDEMILSON DE LIMA ADVOGADO :
PEDRO HENRIQUE CELANTE RIBAS - SC047420 INTERES. : PRESIDENTE DO
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - SINDICAMPOS
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SINDICATO DO
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC. ELEIÇÕES
SINDICAIS. SINDICATO REPRESENTATIVO DE SERVIDORES PÚBLICOS
ESTATUTÁRIOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NA ADI-MC 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM. DECISÃO Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DA
VARA DO TRABALHO DE JOAÇABA - SC e o JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA
CÍVEL DE CAMPOS NOVOS - SC, instaurado nos autos de mandado de segurança
proposto por Edemilson de Lima, visando à suspensão da eleição para escolha dos
dirigentes sindicais do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais - Sindicampos, a
ser realizada em 24 de junho de 2017. A ação foi proposta perante a Justiça Comum
Estadual, que reconheceu a sua incompetência absoluta ao fundamento de que, nos
termos do artigo 114, III, da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre
sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores, remetendo os autos à
Justiça laboral. O Juízo Vara Trabalhista, contudo, suscitou conflito perante esta Corte,
sob a alegação de que sendo estatutário (administrativo) o regime jurídico adotado pelo
Município de Campos Novos/SC, pessoa jurídica de direito público, e restando
sobejamente comprovado que o impetrante ingressou no serviço público do Município
de Campos Novos na forma do art. 37, II da CF, conforme documentos de marcadores
55de894 e seguintes, a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar o presente
litígio. (e-STJ fl. 62). É o relatório. Passo a decidir. Preliminarmente, o art 926 do CPC
/2015 determina que Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente. Ainda, aplica-se ao caso o art. 927, I, do CPC/2015: Art.
927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal
em controle concentrado de constitucionalidade; Finalmente, incide por analogia a
Súmula n. 568/STJ: O relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema. Passo, pois, ao mérito do conflito. Cinge-se a controvérsia em saber
qual o juízo competente para processar e julgar mandado de segurança, visando à
suspensão da eleição para escolha dos dirigentes sindicais do Sindicato dos
Funcionários Públicos Municipais - Sindicampos, a ser realizada em 24 de junho de
2017. Em face do novo panorama normativo constitucional surgido com a edição da
Emenda Constitucional nº 45, é competente a justiça laboral para processar e julgar os
feitos atinentes à representação sindical, em face da carga cogente do art. 114, III, da
CF: "Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: ... III - as ações sobre
representação sindical, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e
empregadores". Sobre o tema, o seguinte precedente da Primeira Seção desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FEDERAÇÃO DAS
INDÚSTRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO - FIEMA. PROCESSO ELEITORAL
SINDICAL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. ART. 114, INCISO III, DA CF.
ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA EC N. 45/2004. APLICAÇÃO IMEDIATA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. As novas disposições do art. 114,
inciso III, da Constituição Federal, introduzidas com a promulgação da Emenda
Constitucional n. 45/2004, têm aplicação imediata e atingem os processos em curso. 2.
Diante do alcance do texto constitucional sub examine, as ações relacionadas com
processo eleitoral sindical, conquanto sua solução envolva questões de direito civil,
inserem-se no âmbito da competência da Justiça do Trabalho, uma vez que se trata de
matéria subjacente à representação sindical. 3. Conflito conhecido para declarar a
competência do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís (MA), o suscitante. (CC 48431
/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 01/08/05). Ocorre, porém, que a
Primeira Seção deste Tribunal decidiu que deve ser afastada a regra de competência



estabelecida no art. 114, III, da CF, em se tratando de servidores municipais com
vínculo estatutário, a teor do entendimento do STF quando do exame liminar da ADI
3395/DF, DJ de 4/2/2005. Nesse contexto, destaco os seguintes precedentes:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO SINDICAL. EMENDA
CONSTITUCIONAL 45/2004. SINDICATO REPRESENTATIVO DE SERVIDORES
PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA
ADI-MC 3.395. APLICAÇÃO. ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Trata a hipótese dos autos de ação
proposta com o objetivo de discutir questões atinentes a processo eleitoral de sindicato
representativo de servidores públicos estatutários. 2. Em tais casos, a jurisprudência
que se firmou na Primeira Seção desta Corte é no sentido de que a competência para
exame da controvérsia permanece no âmbito da Justiça Comum, em razão do
entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI-MC 3.395/DF.
Precedente: CC 86.387/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 10.9.2007.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível
da Comarca de Porto Velho/RO, o suscitado. (CC 94.825/RO, Rel. Ministra DENISE
ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008). CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO.
DEMANDA ENTRE SINDICATO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E
SINDICALIZADO A RESPEITO DE ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES SINDICAIS.
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM. 1. O STF, ao apreciar medida cautelar na ADIn nº 3.395 (Min.Cézar Peluso,
DJ de 10.11.06), referendou medida liminar que, interpretando o inciso I do art. 114 da
CF/88, excluiu da competência da Justiça do Trabalho as causas envolvendo entidades
de Direito Público e seus respectivos servidores, submetidos a regime estatutário. 2. A
mesma orientação deve ser adotada na interpretação do inciso III do art. 114 da CF,
que atribui à Justiça do Trabalho competência para processar e julgar as demandas
"entre sindicatos, entre sindicatos e empregadores e entre sindicatos e trabalhadores".
Tal norma de competência não se aplica a demandas entre sindicato e seus
sindicalizados, quando estes são regidos por normas estatutárias de direito
administrativo. 3. Conflito conhecido e declarada a competência da Justiça Estadual, a
suscitada. (CC 86387/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/08/2007, DJ 10/09/2007, p. 179). Na espécie, é incontroverso
que o regime jurídico aplicado aos servidores a que se vinculam o sindicato é o
estatutário. Ante o exposto, CONHEÇO do conflito de competência para declarar
competente o JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE CAMPOS NOVOS - SC.
Diante da iminência da realização das eleições, em 24 de junho de 2017, PUBLIQUE-
SE E INTIMEM-SE COM URGÊNCIA. Brasília (DF), 22 de junho de 2017. MINISTRO
MAURO CAMPBELL MARQUES Relator (STJ - CC: 152855 SC 2017/0145773-7,
Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 26/06
/2017)

RECURSO DE REVISTA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. TRABALHADORES
SUBMETIDOS AO REGIME ESTATUTÁRIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. O Sindicato ajuizou a presente ação visando obstar a criação, por
desmembramento, do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado do
Maranhão. A pretensão é de que seja obstada a realização de assembleia que trate de
referida pauta. Está consignado na decisão que, embora seja da competência da Justiça
do Trabalho julgar lide envolvendo representação sindical, a Justiça do Trabalho não
tem competência para julgar e processar ações envolvendo as discussões sindicais dos
servidores regidos por estatuto. A ADIN 3395 definiu que a expressão "trabalhadores",
tratada no inciso III do art. 114 da CF, não inclui funcionários públicos, ou seja, não
abrange as relações regidas por normas estatutárias de direito administrativo, como na
hipótese dos autos. Dessa forma, a demanda entre funcionário público estatutário e
sindicato de servidor público em que se discute o desmembramento de sindicato de
funcionários estatutários não é da competência da Justiça do Trabalho. Recurso de
revista de que não se conhece. (TST - RR: 220358720165160012, Data de Julgamento:
05/12/2018, Data de Publicação: DEJT 07/12/2018)

De outro norte, ainda que assim não fosse, analisando detidamente o

Estatuto do SINDJUS/MA, ao menos em sede de cognição sumária, não consigo vislumbrar violação aos

seus dispositivos o simples fato da assembleia geral regional itinerante, convocada pela diretoria do



sindicato na forma §4º do artigo 6º, não ter previsto reuniões em todos os municípios integrantes dos

polos regionais especificados no artigo 32 do Estatuto.

Isto porque não há nenhum dispositivo estatutário prevendo de forma

clara e expressa tal formalidade, além do que, pela leitura do  do artigo 32, infere-se apenas que acaput

divisão regional do Estado do Maranhão em polos tem como objetivo apenas disciplinar e capilarizar a

escolha dos integrantes do órgão de deliberação denominado Conselho de Representantes, inexistindo, no

entanto, norma estatutária determinando a realização das assembleias gerais regionais itinerantes em cada

cidade ali elencada, pelo que, cabe à Diretoria Executiva conforme artigo 6º, 21º, I, disciplinar este

processo de votação setorizado.

Vale destacar, de outro plano, que é preciso ter em vista que o artigo 48

do Estatuto, ao regular o processo eleitoral do sindicato, momento mais importante do processo

democrático sindical e que demanda a maior participação da categoria profissional envolvida, estabelece

como patamar satisfatório a disponibilização de urnas de votação em apenas cinco cidades do interior.

Tendo como parâmetro tal informação, tenho que o quantitativo de cidades abrangidas no edital é

significativamente amplo (fl. 48), razão pela qual não vislumbro neste momento prejuízos à participação

da categoria nas assembleias regionais designadas.

Ademais, a alegação de que a realização das assembleias traria prejuízos

financeiros ao sindicato vem desprovida de provas, sem olvidar que, obstar, sob tal argumento, a

realização da assembleia geral da entidade sindical, da qual as assembleias regionais itinerantes são

espécie), órgão máximo de deliberação da categoria e convocada por quem de direito, na forma prevista

no Estatuto (Diretoria Executiva do sindicato), representaria evidente interferência indevida do Judiciário

na organização sindical, a vulnerar a liberdade sindical prevista no artigo 8ª, I da Constituição Federal.

Assim, ausente a probabilidade do direito vindicado, indefiro a tutela de

urgência postulada.

Inclua-se o feito em pauta CEJUSC, intimando-se as partes para

comparecerem à assentada.

SAO LUIS, 5 de Novembro de 2019

CAROLINA BURLAMAQUI CARVALHO
Juiz do Trabalho Substituto


