
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 

 18ª Vara do Trabalho de Brasília - DF

 TutAntAnt 0001043-16.2020.5.10.0018

REQUERENTE: ALEXANDRE TEIXEIRA, CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA, 

ERIC SANDRO EITI HATO, HENRIQUE JORGE FREITAS DA SILVA, LUIS 

SERGIO BORGES FANTACINI, ROBSON JOSE DO COUTO, WALTOEDSON 

 DOURADO DE ARRUDA

REQUERIDO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA 

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CONCLUSÃO ao Exmo. Sr. Juiz Titular, feita pelo servidor Ivaldir Nunes Pereira, em 08/12/2020.

 

 

ALEXANDRE TEIXEIRA, CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA, ERIC

SANDRO EITI HATO, HENRIQUE JORGE FREITAS DA SILVA, LUIS SERGIO BORGES

FANTACINI, ROBSON JOSE DO COUTO e WALTOEDSON DOURADO DE ARRUDA ajuizaram

ação em face de SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA

FEDERAL DO BRASIL, com pedido de antecipação da tutela, pretendendo a suspensão de atos

do Sindicato reclamado.

Noticiam que “Os Autores são Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil

ativos e filiados ao Sindicato-Réu, que se insurgem contra atos ilegais e antiestatutários, os quais

serão delineados […] O Congresso Nacional, conhecido por CONAF, é um evento realizado de 3

(três) em 3 (três) anos, estando previsto, estatutariamente, que seja realizado de forma ordinária

no segundo semestre do ano anterior em que houver eleição para a Diretoria Executiva Nacional.

Também há a previsão de que seja realizado extraordinariamente, desde que convocado com,

”ao menos, 60 (sessenta) dias de antecedência […] 

Acrescentam que “No dia 17 de julho de 2020, o Presidente da Mesa do CDS

convocou os Delegados Sindicais para reunião extraordinária telepresencial. Na pauta da reunião

estava descrito no item 2: “Congresso Nacional dos Auditores Fiscais (CONAF). Assim, o CDS

foi realizado, de forma virtual, nos dias 3, 5 e 7 de agosto de 2020. O Sindifisco Nacional, devido

à pandemia, está utilizando a plataforma Zoom, para a realização das Assembleias Nacionais e

CDS. Desta forma, conforme ata da reunião extraordinária do CDS em anexo, a realização do

CONAF passou a ser discutida a pedido da Comissão Organizadora, que é constituída 1 (um)

ano antes da realização do evento, conforme art. 38, § 3º do Estatuto do Sindicato-Réu. O

CONAF 2020 estava agendado para ocorrer em dezembro-2020. Diante da pandemia da COVID-
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19 e pela impossibilidade de realizar eventos com grandes aglomerações, a Comissão

Organizadora solicitou ao CDS um espaço no evento virtual para discutir a questão e elaborou

um parecer, não demonstrado aos participantes do evento virtual, opinando pelo cancelamento

do evento, citando a Lei 14.030/20. Impressiona a forma tendenciosa que o CDS conduziu a

”questão.

Requerem “O deferimento de tutela de urgência para suspender, até o

julgamento de mérito da presente ação, os seguintes atos e decisões do Sindicato-Réu: o

cancelamento do CONAF pelo CDS dos dias 3, 5 e 7 de agosto; a criação do Grupo de Trabalho

para Reforma Estatutária e todos os seus atos realizados; a aprovação da urgência e mérito das

4 (quatro) propostas de alteração estatutária do CDS dos dias 26, 27 e 30 de novembro de 2020;

o item 2 da Assembleia Nacional que ocorrerá no próximo dia 9 de dezembro de 2020 (quarta-

feira), que irá referendar a decisão do CDS dos dias 26, 27 e 30 de novembro de 2020, que

”.aprovou as 4 (quatro) propostas de alteração estatutária

Pois bem.

Nos termos do parágrafo único do artigo 294 do novel CPC, a tutela provisória de

urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 

Estabelece a legislação atual, ainda, que para a concessão das referidas

medidas mister o preenchimento dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De fato, verifica-se que os fatos narrados na exordial e os documentos juntados

pelos autores evidenciam a probabilidade do direito, mormente em face do cancelamento do

Congresso Nacional - CONAF.

O citado cancelamento, perpetrado pelo Órgão deliberativo do Sindicato

reclamado, isto é, o Conselho de Delegados Sindicais - CDS, o foi sob o pálio das inegáveis

restrições sanitárias atuais.

No entanto, a princípio, omitiu-se o Sindicato em lançar mão dos meios

eletrônicos para a realização do referido congresso, de acordo com a norma pertinente, Leis

14.010/2020 e 14.30/2020, muito embora conhecedor das ferramentas disponíveis, conforme o

próprio réu delas já se utilizou, vide reuniões telepresenciais noticiadas.

Presente, ainda, o perigo na demora, em face da iminência de realização da

Assembleia Nacional Extraordinária para esta quarta-feira, 09/12/2020, amanhã.

Considerando que é defeso ao poder público interferir na organização interna do

sindicato, art. 8º, I, da CF, a fim de manter incólume a soberania das instâncias decisórias da

agremiação.
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Considerando ainda que, no entanto, vislumbra-se, nesse caso, a ocorrência de

infração estatutária a ser analisada, em face do alegado atropelamento do procedimento

decisório para alteração do Estatuto do Sindicato.

Defere-se a tutela de urgência requerida e determina-se, pelo menos até o

julgamento do mérito, a suspensão i) do cancelamento do Congresso Nacional - CONAF; ii) das

atividades do Grupo de Trabalho; iii) da aprovação da urgência e mérito das 4 propostas de

alteração estatutária do CDS dos dias 26, 27 e 30 de novembro de 2020; e iv) do item 2 da

Assembleia Nacional que ocorrerá em 09/12/2020.

Considerando o atual cenário de pandemia declarada pela OMS decorrente do

novo Coronavírus, as medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública de

importância internacional determinadas pela Lei n. 13.979/2020, o reconhecimento do estado de

calamidade no Brasil (Mensagem Presidencial n. 93/2020), a essencialidade e ininterruptibilidade

da atividade jurisdicional, os termos das Resoluções nos 313 e 314 de 2020 do CNJ, DECIDE-

SE adotar, provisória e excepcionalmente, com supedâneo no art. 6º do Ato no 11/CGJT, o rito

previsto no art. 335 do Código de Processo Civil.

Cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) dos termos da presente ação para

apresentação de defesa e documentos que julgar pertinentes, no prazo de 15 dias úteis, sob

pena de revelia e confissão quanto à matéria fática (arts. 344 do CPC), por meio de advogado ou

de sua procuradoria jurídica cadastrada no Sistema Pje. Atente-se para as matérias elencadas

no art. 337 do CPC, inclusive a incompetência em razão do lugar, a ser veiculada como

preliminar de mérito na mesma peça processual.

Na ausência de advogado e/ou procuradoria cadastrados, o prazo de 15 dias

úteis será computado a partir da data de notificação positiva do AR, da data de cumprimento

positivo do mandado de notificação ou da publicação do edital, ou, ainda, no caso de notificação

por e-Carta sem aviso de recebimento, do prazo previsto na Súmula 16 do TST.

A juntada de documentos deverá observar as disposições contidas nos artigos

12 e seguintes da Resolução 185/2017 do CSJT, sob pena de serem desconsiderados.

Em se tratando a(s) reclamada(s) de pessoa jurídica de direito privado, deverá

apresentar o número do CNPJ, CEI (Cadastro Específico do INSS), bem como contrato social ou

última alteração contratual de que conste o número do CPF dos proprietários e sócios da

empresa. Quando houver pessoa física no polo passivo, deverão ser apresentados o número do

CPF e da Carteira de Identidade.

Em sendo apresentada defesa, RESTA DESDE LOGO INTIMADA a parte autora

para manifestar-se (RÉPLICA), em querendo, por 15 dias úteis (sucessivos ao término do prazo

para a contestação), sob pena de preclusão. 
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As partes deverão, nas oportunidades processuais e nos prazos acima fixados,

indicar as provas orais que pretendem produzir, assim como sua pertinência e finalidade,

devendo os autos na sequência virem conclusos para apreciação.

O Juízo exorta as partes a envidarem esforços para o atingimento da

CONCILIAÇÃO, facultando-se a apresentação de propostas a qualquer momento, expondo se

pretendem a intervenção do Juiz nas tratativas, caso em que poderão ser designados atos

virtuais na busca da solução pacificada da lide. Eventual acordo celebrado entre as partes

poderá ser submetido à homologação judicial mediante petição na qual conste, desde logo, o

valor ajustado, formas de pagamento, abrangência da quitação, penalidade pelo inadimplemento,

a discriminação das parcelas, responsabilidade pelos encargos previdenciários e fiscais.

Eventuais dificuldades de acessar o sistema do Pje, ou a impossibilidade de

contratação de advogado, deverão ser comunicados à Secretaria da Vara por meio do e-mail:

svt18.brasilia@trt10.jus.br - Telefone: (61) 33481616, no prazo da defesa, circunstâncias a

serem certificadas aos autos e submetidas à apreciação do juiz condutor do feito.

Publique-se, devendo o advogado da parte autora informar, caso ainda não o

tenha feito, os números do PIS/PASEP ou do NIT - Número de Inscrição do Trabalhador, da

CTPS, do RG e do CPF.

Com a contestação, dê-se ciência ao Ministério Público, via sistema, art. 83, II,

da Lei complementar 75/93.

BRASILIA/DF, 08 de dezembro de 2020.

JONATHAN QUINTAO JACOB

Juiz do Trabalho Titular
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