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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
17ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE
ATOrd 0020923-04.2016.5.04.0017
AUTOR: WALDIR RUWER, IRINEU MIRITZ SILVA, ELTON LUIZ 
TONATTO, JURANDIR DE SOUZA SANTOS, ARLINDO MACIEL MARTINS, 
JOSE OTAVIO MENDES, JOSE VLADIMIR GARCIA DE BRITO, 
SINDICATO TRAB TRANSP ROD INTERM INTEREST TUR FRET DO R
RÉU: MOACIR ANGER, JOSE ANTONIO DA SILVA, FRANCISCO 
ESPINDOLA

 SENTENÇA

Processo nº: 0020923-04.2016.5.04.0017

Vistos etc.

WALDIR RUWER; IRINEU MIRITZ SILVA; ELTON LUIZ TONATTO; JURANDIR DE
SOUZA SANTOS; ARLINDO MACIEL MARTINS; JOSE OTAVIO MENDES; JOSE
VLADIMIR GARCIA DE BRITO e SINDICATO TRAB TRANSP ROD INTERM INTEREST

, qualificados nos autos, ajuízam, em 20/06/2016, reclamação trabalhista em face de TUR FRET DO R M
, igualmenteOACIR ANGER; JOSE ANTONIO DA SILVA e FRANCISCO ESPINDOLA

qualificados. Após exposição dos fatos de que resulta a ação, postulam a concessão da tutela de urgência
conforme os pedidos de "a" a "i". Ao final, formulam os pedidos de "A" a "E" (ID. 47b210f). Atribuem à
causa o valor de R$ 45.000,00. Apresentam documentos.

A tutela de urgência é parcialmente deferida, conforme decisão de ID. c9ff524.

O MPT se manifesta no ID. a187bf6.

Rejeitada a conciliação, os reclamados apresentam contestações escritas no ID. c20a4de (MOACIR); ID.
e91166a (JOSE ANTONIO) e ID. eadbdaa (FRANCISCO).

O reclamado MOACIR, argui, preliminarmente, a ausência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, a ilegitimidade ativa e a nulidade processual. No mérito,
suscita a prescrição, refuta articuladamente os pedidos, pede a improcedência da ação e a condenação dos
autores por litigância de má-fé. Apresenta documentos.

O reclamado JOSE ANTONIO, preliminarmente, argui sua ilegitimidade passiva e a falta de interesse de
agir, impugna a concessão da justiça gratuita ao SINDICATO, alega cerceamento de defesa e requer a
prolação de despacho saneador. No mérito, refuta articuladamente os pedidos e pede a improcedência da
ação. Apresenta documentos.

O reclamado FRANCISCO argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, a falta de interesse de agir
e impugna a concessão da justiça gratuita. No mérito, suscita a prescrição, refuta articuladamente os
pedidos, pede a improcedência da ação e a condenação dos autores por litigância de má-fé. O reclamado
FRANCISCO apresenta, em conjunto com a defesa, pedido contraposto de indenização por danos
materiais e morais. Apresenta documentos.

Em audiência o reclamado complementa a defesa apresentada e argui a preliminar de inépcia da inicial.
Há manifestação oral do MPT (ID. 0f93d58).
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O Juízo delimita temporalmente a lide, em decorrência da REP 000831.2012.04.0001/1 (ID. 137a3e0)
para que sejam considerados tão somente fatos atinentes ao período a partir do ano de 2012. Fixa como
marco temporal 01/01/2012 (ID. 8f25200).

O reclamante JOSE VLADIMIR GARCIA DE BRITO não comparece à audiência em que deveria
prestar depoimento, sendo-lhe aplicada a penalidade de confissão ficta em relação à matéria de fato. São
ouvidos os reclamantes WALDIR; IRINEU; JURANDIR; ARLINDO; JOSE OTAVIO e os reclamados
MOACIR; JOSE ANTONIO e FRANCISCO. O MPT participa da audiência (ID. 5231951).

Não havendo outras provas a serem produzidas, encerra-se a instrução. As partes aduzem razões finais
por memoriais. É rejeitada a derradeira tentativa de conciliação.

É o relatório.

Decido.

1. DAS CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS.

Em que pese a presente decisão seja publicada em data posterior a 11/11/2017, portanto quando já
vigente a Lei nº 13.467/2017, adota-se o entendimento de que as regras de sucumbência são aquelas
legalmente previstas quando do ajuizamento da ação, atentando para o fato de que a parte tinha ciência
das consequências do ajuizamento sob amparo em normas anteriores, bem como no momento do
requerimento da produção de provas. Imperioso, portanto, observar a situação jurídica consolidada,
consoante previsto no art. 14 do CPC.

Oportuno referir que os dispositivos da CLT mencionados na sentença, salvo expressa menção em
sentido contrário, consideram a redação anterior à Lei 13.467/2017, descabendo cogitar de aplicação
retroativa. Saliente-se, por fim, que se adota o entendimento de que as regras processuais aplicáveis são
aquelas vigentes quando da conclusão para julgamento, ao passo que as regras de direito material
observam a legislação vigente na formação do contrato de trabalho. Assim, revendo posicionamento
anterior, passo a adotar o entendimento de que, tendo o contrato de trabalho sido estabelecido entre as
partes antes da vigência da Lei nº 13.467/2017, as alterações legais promovidas pela assim chamada
reforma trabalhista não são aplicáveis, porquanto se destinam apenas aos contratos de trabalho iniciados
após sua entrada em vigor. Nesse contexto, descabe cogitar de honorários de sucumbência.

2. DAS PRELIMINARES.

2.1. DA INÉPCIA DA INICIAL.

Não se constata a inépcia invocada pela defesa. A contestação foi possível e feita de forma satisfatória. O
processo do trabalho é regido pela informalidade e o art. 840 da CLT exige apenas "uma breve exposição
dos fatos que resulte o dissídio" e o pedido, critérios que foram atendidos.

Rejeita-se, assim, a prefacial.

2.2. DA ILEGITIMIDADE DA PARTE.

Tendo a parte autora deduzido pedido de condenação dos reclamados em virtude de atos alegadamente
por si praticados, em decorrência de suas respectivas ações praticadas no exercício de funções diretivas
da entidade sindical, revela-se pertinente a inclusão de todos no polo passivo da reclamação. A
viabilidade dessa condenação, contudo, é matéria pertinente ao mérito e, como tal, será posteriormente
enfrentada. Rejeito.

Ainda, os autores integram a diretoria do sindicato e este, decerto que é o ente jurídico legítimo a
postular em Juízo a defesa dos interesses da agremiação, de modo que não se cogita o reconhecimento de
ilegitimidade ativa. Rejeito, assim, a prefacial.
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2.3. DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.

O interesse de agir em Juízo constitui uma das condições da ação, a teor do disposto no artigo 485, VI, do
CPC. O processo não pode ser destinado a todo e qualquer fim, devendo visar um resultado útil. A
prestação jurisdicional pretendida pela parte autora deve ser necessária e adequada.

No caso dos autos, verifica-se que as pretensões deduzidas pelo polo ativo, caso deferidas, resultam em
proveito da parte autora, de modo que não há falar em falta de interesse processual. Assim, o
reconhecimento da procedência ou improcedência dos pedidos formulados pelos autores corresponde ao
exame do mérito da demanda e, como tal, será oportunamente apreciado.

Rejeito a prefacial.

2.4. DA INDEVIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

O inciso XIII do art. 337 do CPC traz, ao rol de matérias preliminares, a indevida concessão do benefício
de gratuidade de justiça porque no rito processual civil, o pedido de concessão do referido benefício é
analisado incidentalmente pelo Juízo, antes da prolação da sentença de mérito.

No processo do trabalho, tendo em vista que as custas e despesas processuais são pagas somente ao final,
não há necessidade de manifestação do Juízo assim que apresentado o pedido, de sorte que usualmente,
sua análise fica restrita à sentença de mérito.

Destarte, não obstante a matéria se encontre no rol de preliminares do CPC, tal tema não é aplicável ao
processo do trabalho, porquanto não há, até o momento da prolação da sentença, concessão de benefício
de gratuidade da justiça ao qual possa se opor a reclamada.

Rejeita-se, assim, a prefacial, salientando-se que as razões apresentadas serão apreciadas conjuntamente
com o pedido formulado pelo reclamante em item próprio, adiante.

2.5. DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E
REGULAR DO PROCESSO.

Uma das causas elencadas pelo art. 485 do CPC para a extinção do processo sem resolução de mérito é a
falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, matéria que
deve ser conhecida de ofício, conforme dita o § 3º do aludido dispositivo legal.

Todavia, não se pode admitir que o acesso ao Poder Judiciário para a resolução de questões,
especialmente considerada a gravidade dos fatos relatados na presente ação, seja impedida por questões
administrativas do ente sindical. Com efeito, não se constitui óbice à propositura de ação trabalhista a
ausência de submissão do conflito à assembleia geral do sindicato. Adota-se o entendimento de que tal
disposição constitui afronta à garantia constitucional de acesso à justiça. Rejeito.

2.6. DA NULIDADE PROCESSUAL.

A nulidade processual não se verifica apenas em virtude da prolação de decisão desfavorável a uma das
partes. Tendo considerado o Juízo a presença dos elementos necessários à concessão da tutela de
urgência e, proferido decisão fundamentada a respeito, não se verifica nulidade alguma a ser sanada.
Rejeito.

2.7. DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

A presente ação teve plena dilação probatória, sendo garantido o direito de defesa e o contraditório a
todas as partes. Não se vislumbra o desrespeito ou a limitação do direito de defesa de qualquer das partes,
o que também não foi demonstrado. Rejeito.
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2.8. DO SANEAMENTO DO PROCESSO.

O saneamento do processo é instituto do direito processual civil que não se aplica ao direito do trabalho.
Ademais, a matéria sequer figura no rol de questões preliminares a serem apreciadas pelo Juízo. Rejeito.

3. DO MÉRITO.

3.1. DA PRESCRIÇÃO PARCIAL.

Considerando-se a data do ajuizamento da ação (20/06/2016) e a limitação temporal fixada pelo Juízo
para a apreciação dos fatos, de 01/01/2012 a 23/06/2016 (decisões de ID. 8f25200 e ID. 5231951 - Pág.
1), não há prescrição a ser pronunciada, nos termos do inciso XXIX do artigo 7º da Constituição da
República.

3.2. DA REVELIA E CONFISSÃO FICTA.

A ausência do reclamante JOSE VLADIMIR GARCIA DE BRITO à audiência de instrução, sem a
apresentação de qualquer justificativa, embora tenha sido regularmente intimado a comparecer, conforme
esclarece a Súmula nº 74 do C. TST, acarreta a confissão ficta quanto à matéria de fato, como decidido
em audiência (ID. 5231951).

Nos termos do art. 344 do CPC, a presunção de veracidade das assertivas da defesa torna desnecessária a
prova dos fatos. Tal presunção, contudo, poderá ser afastada por outro meio de prova, conforme for
apurado na análise de cada pedido formulado.

3.3. DA PROVA DOCUMENTAL.

O Juízo consigna, na ata de audiência de ID. 5231951, o encerramento da instrução processual,
porquanto não há mais provas a serem produzidas pelas partes.

Não obstante, no prazo que lhe foi conferido para apresentar razões finais, o reclamado FRANCISCO
junta aos autos documentos com o objetivo de demonstrar a tese defensiva (IDs. ff112c0 e ss.), que são
integralmente desconsiderados pelo Juízo como meio de prova, porquanto extemporaneamente juntados
ao feito, após o encerramento da instrução processual.

3.4. DA PERDA DO MANDATO DO PRESIDENTE DO SINDICATO.

Inicialmente, destaca-se que, com o deferimento da tutela de urgência que determinou o afastamento dos
reclamados da diretoria do SINDICATO e, por conseguinte, seu impedimento de praticar atos em nome
do ente sindical, o pedido formulado à letra "B" fica sem objeto.

No caso dos autos, são noticiadas diversas irregularidades praticadas na gestão do ente sindical,
atribuídas aos reclamados que, alegadamente, exerciam todos os atos diretivos a revelia dos demais
integrantes da diretoria do SINDICATO. Foi juntada aos autos farta documentação a demonstrar a prática
de manobras financeiras que incluem o pagamento indevido de pensão alimentícia devida pelo reclamado
MOACIR, a compra e o desfazimento de bens sem a regular aprovação da diretoria do SINDICATO,
bem como o repasse de tais bens a terceiros, além de outros atos de gestão indevida.

Além disso, é de se ressaltar que sequer há controvérsia acerca da usurpação funcional do tesoureiro do
sindicato, o reclamante WALDIR, pelo reclamado JOSE ANTONIO. Tal fato é admitido pelo reclamado
MOACIR, como se pode ver da certidão de ID. ca3a481, lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça ao cumprir o
mandado que deferiu parcialmente a tutela de urgência (com grifos do Juízo):

(...) Certifico, ainda, que chegando ao local dei ciência do inteiro teor do mandado ao Sr. Moacir Anger,
1º reclamado, o qual recebeu uma via da ordem judicial e assinou conforme cópia anexa, tendo
informado que os reclamados José Antonio da Silva e Francisco Espindula não estavam na sede do
Sindicato. , os demais reclamados não são integrantes daSegundo informação do primeiro reclamado
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diretoria do Sindirodosul, entretanto ,o Sr. José Antonio da Silva, exerceria as funções de tesoureiro
mas não estava no local e lá compareceria na data de hoje para devolução das chaves das portas e do

 e que o reclamado Francisco Espindula, compareceria semanalmente na sede do Sindicato, nãocofre
sendo mencionada a relação mantida com a entidade (...)

Pretende o reclamado MOACIR, em seu depoimento pessoal, porém, retificar suas declarações:

(...) não afirmou que a chave estava com José Antonio mas isso era "uma hipótese" porque "não estava
com a chave" (ID. 5231951 - Pág. 6).

Já o reclamado JOSE ANTONIO pretende desconstituir os fatos já esclarecidos por seu litisconsorte:

(...) quando renunciou não ficou mais com chave do cofre, nem fazendo tarefas de tesoureiro; que outro
tesoureiro assumiu (ID. 5231951 - Pág. 8).

Ainda, na referida diligência, evidenciou-se o emprego de mão de obra do sindicato para fins pessoais
dos reclamados:

(...) Na mesa da Secretária Maria Inês Pinheiro de Lima foram encontradas duas agendas com cópias
de documentos e contas pagas em nome do reclamado Francisco Espindula, além de contas e cartões

 (filha do Sr. Francisco Espindula, segundode contas bancárias em nome de Taise Oliveira Espindula
informação da Sra. Maria Inês), tendo a Sra. Secretária informado ser responsável pelos pagamentos
das contas da Sra. Taise, pois ela reside atualmente nos Estados Unidos da América. Certifico, ainda,
que seguem em anexo cópias destes documentos. (grifo nosso).

Mais uma vez, o reclamado MOACIR pretende, com seu depoimento pessoal, refutar as evidências
trazidas ao conhecimento do Juízo pela diligência efetuada pelo Oficial de Justiça:

(...) Ines trabalhava na Secretaria e fazia "trabalho burocrático"; que não tem conhecimento se Ines
cuidava de contas pessoas de Espindola e Tais (D. 5231951 - Pág. 6).

Não bastassem as evidências acima e a riqueza do acervo probatório documental produzido na presente
ação, os depoimentos prestados pelos reclamados evidencia a prática de atos indevidos de gestão da
entidade sindical, seja em virtude das contradições sobre aspectos de grande relevância no contexto
processual, seja pela reiterada tentativa de se desconectar dos atos praticados - e documentalmente
demonstrados - sob o argumento do desconhecimento. Senão vejamos.

O reclamado MOACIR, admite que os valores das contribuições sindicais destinadas à agremiação eram
depositados em sua conta bancária pessoal. Ao largo da alegada nobreza do ato, a fim de evitar bloqueios
judiciais de numerário, os demais reclamados, contrapondo-se a MOACIR, alegam que jamais houve
autorização para tanto. Tal circunstância, ademais, configura verdadeira gestão fraudulenta. Disse o
reclamado MOACIR:

(...) tendo vista do documento de fl. 2792, ID. d86e4b8 - Pág. 1, refere que o sindicato sofria bloqueios
judiciais e foi feita reunião de diretoria e havia valores que precisavam arcar urgentemente inclusive
plano de saúde; que o valor foi estornado para conta do sindicato e abateram valores de gastos em
viagens; que a Unesul fazia um sistema diferente das outras empresas e só a Unesul exigiu que fosse
depositado; que o cheque foi depositado em sua conta, abateram valores de viagens e o restante
"estornado" (transferido para o sindicato); que não foram depositados valores em sua conta por outras
empresas; que a Unesul estava pagando as contribuições dos trabalhadores com o cheque; que algumas
empresas pagavam em dinheiro; que pediram para depositar o cheque em sua conta para não ser
bloqueado na conta do sindicato; que não cobrava, nem recebia; que depois disso foi orientado pelo
jurídico a não aceitar mais depósito em sua conta, mesmo com a decisão da diretoria (ID. 5231951 -
Pág. 6 e 7).

O documento de ID. d86e4b8 - Pág. 1 se refere a comprovante de depósito de cheque, no valor de R$
9.066,23, pela empresa Unesul, em conta bancária de titularidade do reclamado MOACIR. Ocorre que
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até mesmo os corréus JOSE ANTONIO e FRANCISCO negam a mencionada autorização para a prática
ilícita confessada por MOACIR. Disse o reclamado JOSE ANTONIO:

(...) não era prática do sindicato que as empresas passassem dinheiro de contribuições para conta de
diretores, nem pagassem em dinheiro; que não havia decisão de diretoria sobre ser possível tal prática
(ID. 5231951 - Pág. 9).

E, por seu turno, FRANCISCO diz:

(...) as empresas não pagavam contribuições (assistenciais e sindicais) em dinheiro nem em conta de
diretores; que as empresas depositavam na conta do sindicato e algumas vezes o diretores iam na
empresa buscar cheques nominais ao sindicato; que não lembra de haver debate em reunião de diretoria
sobre usar conta de diretor para isso (ID. 5231951 - Pág. 9).

Além disso, como já examinado, os reclamados adotam em seus depoimentos pessoais a estratégia de
alegar desconhecimento acerca de fatos, documentalmente comprovados nos autos, sobre os quais
deveriam ter conhecimento, já que eram os responsáveis diretos pela gestão do ente sindical. Nessa
esteira, o depoimento do reclamado MOACIR:

(...) Espíndola se licenciou na gestão 2010-2015 para concorrer a deputado; que não tem lembrança se
; que tendo vista do documento de fl.o sindicato apoiou financeiramente a campanha de Espíndola

6417 (ID. 1da42ec - Pág. 1), refere que não tem conhecimento de o cheque ter sido dado para a
; que  por não declarar doaçãocampanha de Espindola não tem conhecimento se Espindola foi multado

do sindicato na campanha (...) , mas constanão lembra dos valores pagos a José Antonio e Espíndola
em ata, assim como vale-alimentação e deslocamento; que não tem conhecimento se José Antonio e

 nem se recebiam de alguma empresa (...) tendo vista doEspíndola estavam vinculados a empresas
documento de fl. 2369- ID. c19d3fd - Pág. 5, refere questionado sobre o segundo, terceiro e quarto
endereços, refere que ,não os conhece, tampouco conhece as pessoas que assinaram o recebimento
também  LUIS HENRIQUE SCHERER, ELOI FLORES DA SILVA e MARIA NEUZA PINTOnão conhece
DOS SANTOS; que tendo vista do documento de fl. 2373 - ID. c19d3fd - Pág. 9, questionado sobre os
endereços indicados como Nova Tramandaí, refere que , tampouco conhecenão conhece nenhum deles
Rodinei e Alexandre; que não tem casa em Nova Tramandaí; que reside em São Leopoldo; que não tem

; que tinham um sistema noconhecimento se os demais reclamados terem casa em Nova Tramandaí
sindicato que eram campanhas de associação e sorteavam premios para motivar novos associados, mas n

 (...) asão tem certeza se compras da colombo foram entregues em outros locais em função disso
compras eram decididas em reuniões de diretoria e ; que não era o presidente quem decidia sozinho não

; que tendo vista do documento de fl. 2358, ID. ee524b8 -lembra de terem sido comprados celulares
Pág. 9, refere questionado sobre historico de compras refere que "se foi comprado pelo sindirodosul foi
comprado para uso dos diretores"; que sempre que compravam  entreeram os diretores quem decidia
eles com quem ficaria; que  isso (...) tendo vista do documento de fl.não era o depoente quem decidia
2363, ID. ee524b8 - Pág. 14, refere que não recorda da finalidade de compra de Playstation
reafirmando que existiam campanhas de associação e ; que não era ele quem definia não sabe do que se

 (...) trata "livro educacional standard cresça Brasil" não sabe se José Antonio foi concomitantemente
; que o conselho fiscal recebia ajuda (da diretoria do Sindirodomun e do Sindirodosul não lembra

) na época em que foi presidente porque "ajudava a entidade", o que valores não foi decidido pelo
 mas em reunião de diretoria; que se estivessem a trabalho também recebiam vale-alimentaçãodepoente

e deslocamento (...) pelos bloqueios do Sindirodosul e pelos associados do Sindirodomun atendidos na
sede do sindirodosul pode ter havido valores transferidos de um para outro sindicato (dos antes
referidos), ; que  qual dos dois tem mais associados, nemtudo decidido pelo colegiado não sabe dizer
maior arrecadação; que na época em que foi presidente não sabe a arrecadação mensal do sindicato,

 (...)  Vera Lucia de Carvalho Portela; que a pousada não foisequer de forma aproximada não conhece
comprada em sua gestão; que ; que  quando Tais trabalhou nonão sabe quem pagou o ITBI não lembra
sindicato; que  se o pai de Tais (Francisco Espindola) era o presidente na época; que não recorda descon

 e rescisão de Tais; que  se Tais trabalhou sem registrohece se teve mais de uma contratação não sabe
em CTPS ou se recebeu valores nos intervalos caso existentes em CTPS; que isso não foi em sua gestão;
que Tais trabalhou lá; que Alécio da Rosa era contratado do jurídico do sindicato; que Alecio Sarturi
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não trabalhou no sindicato; que eles são pai e filho; que  enão sabe se os dois processaram o sindicato
pediram vínculo empregatício; que enquanto o depoente era presidente Alecio da Rosa prestava

; que ; que serviços ao sindicato não sabe qual o valor pago a ele não sabe bem o numero, mas havia
, talvez 905 ou 906; que  de umasalas no 9o andar do Coliseu que eram do sindicato não tem recordação

sala ser registrada em nome de Alecio para proteger patrimonio do sindicato (...) não tem ideia do
 em sua gestão (...) os valores dos empréstimos eramnumero de contratos de mutuos que assinou

recebidos pelo sindicato em espécie e usados para pagar plano de saúde, encargos, diretoria; que
muitas vezes o pagamento ao credor era pago em dinheiro; que ;não recorda do percentual dos juros
que conhece Tenir de Oliveira, esposa de Francisco Espindola; que  de emprestimonão tem lembrança
com Tenir de Oliveira em sua gestão; que  Daiane Portela Livinali; que houve emprestimonão conhece
contratado com Alecio Sarturi, assinado por Ruwer, mas ; que acredita que foi maisnão sabe se foi pago
de um, não recordando valores; que  Paulo Renato Lima de Oliveira; que nnão conhece ão sabe quanto

; que havia no caixa do sindicato quando foi afastado não sabe o valor total das dividas quando foi
 porque havia vários processos com o Sindicato e a divida foi construida desde o início doafastado

sindicato (...) foi comprado um Uno Mille por Alécio Rosa, tendo sido pago por ele; que não lembra se
 (...) ;foi por depósito bancário ou de outra forma desconhece quantas matrículas compõe a pousada

que paga pensão do seu filho pelo sindicato e era descontado disso (...) não lembra a partir de quando
 (ID. 5231951 - Pág. 6 e 7, com grifos do Juízo).passou a pagar pensão

Ora, se o reclamado MOACIR não sabe dizer em Juízo qual era o valor mensal da arrecadação da
agremiação, quanto tinha em caixa quando foi afastado, qual era o montante das dívidas, não sabe sequer
dizer quantos contratos de mútuo firmou em nome do SINDICATO, tampouco é capaz de dizer quais
eram as taxas de juros negociadas e não sabe quanto era pago ao advogado que atuava em favor da
agremiação em sua gestão, então não há sequer como se imaginar que ele era presidente do SINDICATO,
porquanto não há hipótese para tamanho desconhecimento, inclusive à vista de diversos documentos que
lhe foram apresentados ao ser inquirido pelo Juízo. Como se pode ver, seu depoimento é entremeado por
assertivas que pretendem fazer crer que o presidente era figura meramente decorativa, que nenhuma
decisão era por si tomada, sequer quanto a compra de bens, como celulares, consoles de videogame
(PlayStation) e nem mesmo como teria sido efetuado o pagamento ao SINDICATO, pela venda de um
veículo.

Mais do que isso, o reclamado MOACIR pretende, ao alegar desconhecer até mesmo quando passou a
pagar pensão alimentícia, ou passar ao Juízo uma imagem de pessoa pouco inteligente, ou atribuir tal
condição ao Juízo.

Diante do depoimento acima transcrito, do completo desconhecimento, pelo reclamado MOACIR, acerca
de fatos de grande relevância no contexto gerencial do ente sindical que presidia, da tomada de ações por
outros membros da diretoria sem o seu conhecimento, evidencia-se que, no mínimo, o reclamado
MOACIR agiu de forma negligente ao atuar como presidente figurativo do SINDICATO, razão pela qual
sua destituição, pela via judicial, além de ser medida que se impõe, é, ao reclamado, inofensiva, haja
vista que segundo seu próprio relato ele não tinha conhecimento de nenhum aspecto gerencial, tampouco
tinha poder de decisão sobre matéria alguma.

Soam, no mesmo diapasão, os depoimentos de JOSÉ ANTONIO e FRANCISCO. Disse o primeiro:

(...) que os cheques tinham que ser assinados pelo tesoureiro e pelo presidente; que antes da renúncia as
contas eram no Itaú e no Banrisul; que a senha das contas eram de conhecimento do presidente e do
tesoureiro e podia ser usada para transação bancária, por exemplo, por computador ou auto-
atendimento; que ; que não havianão sabe se Ines fazia controle de contas pessoais de Espindola e Tais
decisão sobre isso em reunião; que não tem casa em Nova Tramandaí, nem parente seu; que não tem

 (...) as compras do sindicato passavamconhecimento de que Moacir tenha casa em Nova Tramandaí
pelo presidente e tesoureiro; que ; que as lojas pediam essateria que haver autorização por escrito
autorização; que tendo vista do documento de fl. 2358 e 2361, ID. ee524b8 - Pág. 9 e 12, questionado
sobre celulares refere  correspondentes que  para a contabilidade dodevem existir as notas devem ter ido
sindicato e eram usados pelo sindicato; que eram usados pela secretaria; que não lembra se um deles

; que acha que a entidade precisava de um "aparelho maisfoi destinado ao presidente Moacir
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sofisticado"; que ; que não lembra de terem sido comprados playstation e nem de livros compras feitas
pelo sindicato só foram entregues fora da sede do sindicato no caso daquelas destinadas à Pousada em

; que questionado sobre o endereço Protásio Alves, 3426, apto 204 (fl. 2373, id c19d3fd, páginaCidreira
09), refere que nunca morou nesse endereço, refere que a letra em que preenchido seu nome não é sua,

; que Taise Espindola era funcionária do sindicato e mas reconhece como sua a assinatura não lembra
; que isso foi aprovado pela diretoria; que foram dois períodos trabalhados porquando foi contratada

Tais; espontaneamente refere que até hoje há filhas de diretores trabalhando no sindicato; que quando
Tais foi contratada o presidente era o pai dela; que não houve período de contrato concomitante de Tais
com Sindirodosul e Sindirodomun; que  valores a Tais entre seus doisacha que não foram pagos
contratos; que Vera Lúcia de Carvalho é sua ex-esposa;que estão separados há cinco anos; que foi de
Vera que o sindicato adquiriu a colônia de férias; que só há uma matrícula; que o sindicato comprou a

; que a compra foi bem antes de 2012 (...) Alecio da Rosa trabalhouintegralidade não recordando a data
no sindicato e recebia por serviço prestado; que Alecio Sarturi nunca trabalhou no sindicato; que eles
são pai e filho; que Sarturi é o pai; que  pedindo vínculonão lembra se os dois processaram o sindicato
empregatício; que ; que Sarturi nuncanão pagaram valores para eles em reclamatórias ou por acordo
teve nenhum vínculo com o sindicato; que Alecio da Rosa prestava serviços até a liminar; que alguns
vezes Alécio da Rosa prestava serviços esporádicos para o Sindirodomun; que a sala 904 do Coliseu era
do sindicato e havia processo de outro advogado Luis Ayub e acha que teve uma época em que foi

; que ; que a sala era do sindicato desde a função;penhorada a sala não estava em nome do sindicato
que depois  (...) nem onão sabe em nome de quem estava; que não sabe de quem foi adquirida
Sindirodomun e nem Sindirodosul deram valores para campanha de Espindola; que não sabe se houve

 por não declarar valores (...) multa do Tribunal Eleitoral as movimentações financeiras entre
; que ocorriam empréstimos emSindirodomun e Sindirodosul eram feitas pelo tesoureiro e presidente

função da dificuldade financeira do sindicato, aprovados "em maioria" pela diretoria para pagamento
; que lembra de empréstimo feito por Paulo Renato, por Alecioda diretoria, não recordando os juros

Sarturi, Tenir; que  de Daiane de Silva (...)  quando saiu do sindicato havianão recorda estima que
dívida do sindicato com o INSS ; que não tendo ideia de valor não lembra se no dia do afastamento

 na contabilidade do sindicato, mas não havia dívida ("boleto impago"); que o INSShavia saldo positivo
na sua gestão foi pago rigorosamente em dia; que a dívida com INSS era anterior; que não pagaram o
REFIS e tinha sido feito em gestão anterior (ID. 5231951 - Pág. 8 e 9, com grifos do Juízo).

E, por seu turno, FRANCISCO disse:

(...)  da Ouro e Prata de 2010 até 2016; que José Antônio depois da renuncianão lembra quanto recebia
ficou auxiliando o tesoureiro que assumiu (Ruwer); que Inês era secretária do sindicato e não
controlava suas contas; que Ines ficou cuidando das contas de sua filha porque ela viajou para o EUA

; que  Inês a fazer isso;"mas tem que perguntar porque para elas" não sabe se o sindicato autorizou
que concorreu a Deputado em 2010; que não recebeu valores do sindirodosul nem sindirodomun mas era
m valores que tinha emprestado ao sindicato e foram devolvidos na campanha e "foi feito de forma

; que ; que tem uma casa em conjunto com outros familiares em Novaerrada" foi multado por isso
Tramandaí (Rua Bem Me Quer, numero 10); que  se os outros reclamados também tem; quenão sabe
tendo vista do documento de fl. 2373 (ID. c19d3fd - Pág. 9) questionado sobre o endereço Rua Acre
2033 Nova Tramandaí, refere que ; que recebeu celular do sindicato danão conhece tais endereços
marca Samsung, ; que desde que assumiu usavanão recordando o modelo, não recordando bem a data
celular do sindicato, assim como toda a diretoria; que o sindicato paga a conta desse celular, assim
como dos demais; que só usava o celular do sindicato; que uma parte da pousada de Cidreira foi
comprada pelo sindicato em sua gestão, por volta de 2006 e 2007, e comprou 9 apartamentos e um
salãozinho de festas; que isso ; que foi decidido em reunião de diretoria não recorda se era uma ou

; que sabe que foram compradas geladeiras e estão na pousada; que  seduas matrículas não lembra
Alecio da Rosa e Alecio Sarturi ajuizaram reclamatórias contra o sindicato, mas ao que lembra um deles
o fez; que ; que não lembra se pagaram valores em função disso não sabe se o sindicato não

; que o advogado continuou prestando serviços mesmo depois da ação porque compareceu isso foi
; que o sindicato tinha dificuldades financeiras, penhoras de contas e veículos; que decisão de diretoria n

, mas na sua época não era; que sabe que o sindicato temão sabe se a sala 904 do Coliseu é do sindicato
a sala 905 do mesmo prédio; que não ocorreu de uma das salas ser colocada em nome de Alecio para
preservar o patrimônio do sindicato; que os cheques eram assinados pelo presidente e tesoureiro (...) par
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 e contratavam com particulares por não havera contratar mútuo havia decisão em reunião de diretoria
acesso a banco para isso; que Tenir é sua companheira e foi uma das particulares que emprestou
valores; que ; que o valor foi de cerca de R$20.000,00; que Alecio Sarturi tambémnão lembra dos juros
emprestava valores, ; que isso ocorreu vários vezes; que o valor era devolvidonão recordando o valor
pelo tesoureiro, ; que  se essesnão sabendo se isso era feito em conta ou em dinheiro não sabe
empréstimos de particulares ocorreram antes de sua gestão, mas na sua gestão ocorreram desde o
início; que depois passou a participar de algumas reuniões de diretoria, mas ; que na épocanão votava
não havia valores em cofre porque nem havia dinheiro no sindicato (ID. 5231951 - Pág. 9 e 10, com
grifos do Juízo).

Diante do uníssono desconhecimento e ausência de poderes de decisão alegados pelos reclamados ao
prestarem depoimentos a este Juízo, faz-se necessário transcrever mais um trecho do depoimento do
reclamado JOSE ANTONIO:

(...)  e tinha boa relação; que não tinha cargo ou relação específicadepois da renúncia continuou junto
mas ; que "acompanhava todas a reuniões de diretoria e assembleias" continou prestando serviços a
entidade e recebendo valores, como acordado em reunião de diretoria, além de deslocamento e vale-

; quealimentação; que o salá rio era de R$4.000,00 ou R$5.000,00, não recordando o vale-alimentação
é aposentado há uns 10 anos; que nos últimos quatro anos no sindicato não tinha vínculo com nenhuma
empresa; que ; que o valor que recebia antes da renúncia era mais ou menos o mesmo Espindola foi
presidente do sindicato e depois teve renúncia, por acordo com a diretoria e ele ficou prestando

; que Espindola fazia trabalho de base noserviços ao sindicato, recebendo valores como o depoente
interior, reunioes com outros sindicato e era "o carro forte do sindicato"; que tudo isso foi ajustado com
a diretoria e consta em ata; que Espindola era só vinculado ao sindicato e ia quase todos dias ao
sindicato; que ; que ao que recorda o valor recebido por Espindola era similar ao seu Moacir como

 (ID. 5231951 - Pág. 8, com grifos do Juízo).presidente recebia mais ou menos o mesmo valor

Ora, o reclamado MOACIR, na condição de presidente do SINDICATO, tinha remuneração equivalente
à de JOSE ANTONIO e FRANCISCO, inclusive recebendo vale-alimentação e ajuda de custa para
deslocamentos, estes, meros prestadores de serviços que "acompanhavam todas as reuniões de diretoria e
assembleias", dispunham de telefones celulares sofisticados, adquiridos pelo SINDICATO e com contas
pagas pela agremiação, mas não tinham cargo algum na diretoria do ente sindical. Ainda, eram os três
que, , dirigiam a entidade sindical, ainda que JOSE ANTONIO fosse legalmente impedido dede facto
integrar a diretoria do SINDICATO, já que figurava no corpo diretivo de outra agremiação, razão de ter
sido sua indicação rejeitada pelo Ministério do Trabalho. A sua manutenção, no exercício informal da
atividade de tesoureiro do ente sindical, por si só, configura fraude, porquanto verdadeira burla à
legislação.

Diante de tais fatos, bem como pela análise do extenso acervo probatório documental trazidos aos autos e
dos depoimentos dos reclamados, evidencia-se que, de fato, os litisconsortes passivos cometeram
irregularidades na gestão da agremiação sindical, razão pela qual confirmo, por sentença, a decisão que
concedeu a tutela de urgência para o afastamento dos reclamados MOACIR ANGER; JOSE ANTONIO
DA SILVA e FRANCISCO ESPINDOLA da direção do SINDICATO, ainda que os reclamados JOSE
ANTONIO e FRANCISCO tenham exercido tais funções de forma oculta e informal, nos termos do art.
553, alínea "c" da CLT. Decreto, pois, a cassação do mandato do reclamado MOACIR ANGER do cargo
de presidente do SINDICATO. Por outro lado, não há previsão legal para a declaração de inelegibilidade
dos reclamados, pedido que se indefere.

Ainda, diante dos fatos acima examinados, entendo não ter havido conduta para a ensejar reparação ao
reclamado FRANCISCO, seja de natureza material, seja de natureza moral, razão pela qual julgo
improcedentes os pedidos contrapostos apresentados.

3.5. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Não assiste razão à reclamada ao sustentar a litigância de má-fé dos reclamantes. Não configurada
quaisquer das hipóteses do artigo 793-B da CLT com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.467/2017,
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ou dos artigos 77 ou 774 do CPC, indevida a aplicação da pena de litigância de má-fé. A procedência ou
improcedência dos pedidos formulados pela parte autora é decorrente do convencimento do juiz com
base na prova produzida, não se confundindo com sanção à parte ou desrespeito aos deveres processuais
de lealdade e boa-fé.

3.6. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Não obstantes as declarações acerca suas incapacidades para arcarem com as despesas processuais sem
prejuízo de seus próprios sustentos e de suas famílias, deixo de conceder o benefício da gratuidade da
justiça aos reclamantes e reclamados pessoas físicas, por se entender que possuem meios de custear os
gastos do processo. Registro que a presente ação não se trata de reclamatória trabalhista típica que
envolve a presunção de hipossuficiência do empregado em face do empregador.

Também não há como conceder o benefício da gratuidade ao sindicato-autor, reforçado pelo fato de
corresponder a pessoa jurídica, no caso dos autos, porquanto o benefício é cabível, nos procedimentos
trabalhistas, tão somente, ao empregado (pessoa física). Nesse sentido, atentem-se os termos do que
dispõe as Leis nº 1.060/50, ao mencionar expressamente que o benefício é restrito ao caso de "condições
econômicas que não prejudiquem seu sustento e de sua família" e nº 5.584/70, ao tratar do "trabalhador"
quando se encontrar assistido por advogado credenciado pelo sindicato de sua categoria.

3.7. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OU DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.

São devidos honorários advocatícios, em decorrência da sucumbência, incidindo a disposição do artigo 5º
da Instrução Normativa n. 27, de 16.02.2005, que dispõe sobre normas procedimentais aplicáveis ao
processo do trabalho em decorrência da ampliação da competência da Justiça do Trabalho pela Emenda
Constitucional n. 45/2004.

Ademais, esse é o entendimento consubstanciado no item III da Súmula n. 219 do TST, que assim
preceitua:

III - São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto
processual e nas lides que não derivem da relação de emprego.

Consectariamente, condena-se a reclamada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de
15% sobre o valor bruto da condenação (Súmula n. 37 do TRT desta 4ª Região).

 

, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,EM FACE DO EXPOSTO
julgo  a ação movida por PARCIALMENTE PROCEDENTE WALDIR
RUWER; IRINEU MIRITZ SILVA; ELTON LUIZ TONATTO;
JURANDIR DE SOUZA SANTOS; ARLINDO MACIEL MARTINS;
JOSE OTAVIO MENDES; JOSE VLADIMIR GARCIA DE BRITO e
SINDICATO TRAB TRANSP ROD INTERM INTEREST TUR FRET

 contra DO R MOACIR ANGER; JOSE ANTONIO DA SILVA e
para, considerando os termos e critérios daFRANCISCO ESPINDOLA

fundamentação, os quais são parte integrante do presente dispositivo, manter,
integralmente, a decisão de ID. c9ff524 que concedeu a tutela de urgência
para determinar que os reclamados:

abstenham-se de realizar qualquer ato em nome do Sindicato dosa)
Trabalhadores em Transporte Rodoviários, Intermunicipais, Interestaduais,
Turismo e Fretamento do Rio Grande do Sul - SINDIRODOSUL, judicial ou
extrajudicial;
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abstenham-se de realizar qualquer movimentação financeira das contas dob)
SINDICATO, retirada de talonários de cheques nas Instituições bancárias
onde o SINDICATO possui conta, em nome do referido SINDICATO, nos
termos do item "b" da petição inicial;

abstenham-se de acessar, eliminar, movimentar, manusear ou modificarc)
qualquer documento da entidade sindical;

autorizar o auotr WALDIR RUWER a exercer e praticar todas asd)
prerrogativas da sua condição de tesoureiro do SINDICATO, em especial as
operações financeiras.

decretar a cassação do mandato do reclamado MOACIR ANGER do cargoe)
de presidente do SINDICATO;

pagar honorários advocatícios em quantia correspondente a 15% do valorf)
atribuído à causa, de R$ 45.000,00, totalizando R$ 6.750,00.

Indefiro às partes o benefício da gratuidade da Justiça.

Custas processuais no valor de R$ 900,00, sobre o valor atribuído à causa, de
R$ 45.000,00, pela parte reclamada.

Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se após o trânsito em julgado.
Nada mais.

 

 

 

PORTO ALEGRE, 17 de Abril de 2020.

GLORIA VALERIO BANGEL
Juiz do Trabalho Titular
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