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Vistos etc.

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ajuizou ação trabalhista, 
em 06.08.2019, em face de SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA POLICIA CIVIL DO ESTADO 

, todos devidamente qualificados, alegando que o réu, ao desrespeitar decisões DO RIO DE JANEIRO
judiciais e administrativas que lhe garantiam o direito de representação da categoria dos policiais civis do 
Estado do Rio de Janeiro, afronta os direitos da sua personalidade objetiva, motivo pelo qual formula o 
pedido de indenização moral, de modo a reparar as lesões já experimentadas, bem como, por meio do caráter 
pedagógico da medida, sejam estancados os ilícitos perpetrados pelo réu. Atribuiu à causa o valor de 
R$115.000,00. Junta procuração e documentos.

Inconciliados.

A reclamada, em defesa, arguiu preliminares e, no mérito, impugnou a pretensão deduzida pelo(a) autor(a) 
na inicial, requerendo a improcedência dos pedidos formulados. Com a defesa veio procuração e documentos.

Sem outras provas, encerrou-se a instrução processual.

Razões finais escritas.

Última proposta de conciliação recusada.

É o relatório. .Decido

Preliminar de litispendência

Ocorre a litispendência quando em processamento duas ações em que se verifique a presença da tríplice 
identidade dos elementos identificadores da causa, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir (artigo 337, 
§2º do NCPC).

No caso em tela, a reparação moral, objeto desta ação, não se confunde com os objetos das demais ações 
apontadas pela ré.

Nada obstante haja previsão de aplicação de astreintes no caso da decisão da ação de obrigação de não fazer, 
distribuída para 15ª VT/RJ, tal medida visa a coibir que o réu descumpra a norma estabelecida pelo julgado 
entre as partes; o objeto da ação declaratória de nulidade do ato concessivo de registro sindical, por sua vez, 
é declaratório, restando patente que somente o elemento partes é incomum nos três processos em comento.

Neste diapasão, não há como prevalecer a preliminar de litispendência. Rejeito.
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Indenização moral

Aduz o SINDPOL, sindicato autor, que na ação autuada sob o nº 0001428-77.2011.5.01.0034, que tramitou 
na 29ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, , foi reconhecida a sua processo já transitado em julgado
legitimidade para atuar como representante de todas as categorias de policiais, condicionada sua atuação à 
regularização junto ao MTE.

Sucede que, por um equívoco de interpretação da decisão transitada em julgado no processo judicial 
provocado pela má-fé do sindicato réu, que teria induzido o MTE a erro, houve cancelamento do registro do 
SINDPOL naquele órgão, o que demandou um processo administrativo para que fosse reestabelecido seu 
registro e o direito a consequente representatividade.

Ressalta que, nada obstante as aludidas decisões, judiciais e administrativas, lhe tenham sido favoráveis, 
resultando na devida regularização do sindicado-autor perante o MTE, com o direito à representação 
plenamente restaurado - o único representante legítimo das Categorias Policiais Civis de Carreira e da 
Autoridade Policial do Rio de Janeiro, o sindicato-réu, SINPOL, intenta lhe substituir de forma ilegal, 
apresentando-se como representante dos policiais civis e, não fosse o bastante, espalha mentiras e boatos, 
imputando ao autor, na publicação de matérias no seu jornal, ato de má-fé, no sentido de que este estaria 
envolvido em um esquema de corrupção.

Alega que tal conduta tem por escopo desestabilizar o sindicato-autor, na busca de representar todos os 
policiais civis do Rio de Janeiro, o que extrapola seu campo de atuação, numa tentativa de usurpação dos 
direitos e deveres do legítimo representante dos policiais civis.

Para esclarecer melhor a contenda, faz a discriminação da representatividade de cada sindicato, pela sua 
própria denominação, como se segue:

Sindicato-autor: SINDPOL - SINDICATO DE  CIVIS DE TODAS AS CATEGORIAS POLICIAIS
CARREIRA E DA AUTORIDADE POLICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - representa todas as 
categorias de policiais civis do Rio de janeiro - ;grifei

Sindicato-réu: SINPOL - SINDICATO DOS  DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO FUNCIONÁRIOS
RIO DE JANEIRO - representa apenas os funcionários que não são policiais - grifei.

Acrescenta que não há conflito de interesses entre os sindicatos, na medida em que o réu representa os 
FUNCIONÁRIOS e o autor, os POLICIAIS CIVIS do Estado do Rio de Janeiro.

Enumera como atos que devam ser repudiados os já praticados pelo réu, quais sejam: convocação para 
movimento paredista, quando o autor tentar manutenir direitos mínimos por meio de negociação coletiva; 
apresentar-se como sendo o representante de categoria alheia à dos associados, cuja representatividade é do 
sindicato-autor, em desacordo com a decisão prolatada pela 29ª VT/RJ, citada alhures; o mesmo ocorre, 
quando publica notas em jornais e na internet, ao se apresentar em eventos oficiais como representante dos 
policiais civis indevidamente; ataques do sindicato-réu ao autor, merecendo destaque a falsa notícia 
veiculada na edição do jornal de abril/maio/junho de 2019, inclusive instigando os representados contra o 
sindicato-autor, no sentido de que este teria regularizado sua regularização perante o MTE em razão da 
participação do esquema de corrupção investigado pela Polícia Federal na Operação Registro Espúrio; o réu 
distribuiu panfletos e fez campanha na internet para instauração de greve geral da Polícia Civil, sem o 
conhecimento do autor, SINDPOL, e sem ter feito qualquer Assembleia com a categoria; assim como fixa 
banners em frente à Secretaria de Policia Civil e da 5ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro, 
localizadas no Centro do Rio de janeiro, na Av. Gomes Freire. Relata, ainda, que, em janeiro de 2019, o réu 
passou a expor o referido banner, em que aparece a imagem do atual governador do Estado com uma 
mensagem para que aquele aumente o efetivo da polícia civil e aprove a realização de novos concursos 
públicos para esta área, fato que motivou o ajuizamento de ação perante a Vara da Fazenda Pública com o 
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fito de que o cartaz fosse retirado do local, por se tratar de críticas ao Governo e falsas reivindicações não 
amparadas pela categoria representada. Assevera, que, o réu segue declarando publicamente, inclusive em 
seu site e jornal, que é o representante dos policiais, fato que induz os filiados, órgãos oficiais e a população 
em geral a erro. Por esses motivos, o presidente do Sindicato réu, Sr. Fernando Antônio Bandeira, foi 
denunciado por falsidade ideológica e outros crimes pelo fato de se apresentar como presidente do 
SINDPOL e como representante dos policiais civis, processo autuado sob o nº 0216171-16.2018.8.19.0001.

Diante do quadro pintado, alerta que o sindicato-réu não cumpre a decisão judicial da 29ª Vara do Trabalho 
do Rio de Janeiro e nem a decisão administrativa do MTE que decidiram que o sindicato-autor é o legítimo 
representante das Categorias Policiais Civis de Carreira e da Autoridade Policial, razão pela qual propôs 
ação de obrigação de não fazer para que o reclamado se abstivesse de praticar qualquer ato em nome dos 
policiais civis, autuada sob o nº 0100821-22.2017.5.01.0015.

Acrescenta que, insatisfeito que o ajuizamento da demanda que visou a obstar o réu as condutas acima 
transcritas, o sindicato-réu distribuiu uma Reclamação Trabalhista em Brasília, requerendo que fosse 
reconhecido como único representante dos policiais civis, com diversas alegações falsas, em atitude de 
extrema má-fé processual, em total afronta à decisão transitada em julgado que se debruçou sobre a questão.

Pretende, pois, a condenação do réu em danos morais, objetivando que, com a condenação pecuniária, o 
SINPOL passe a respeitar as decisões judiciais e administrativas e se limitar em atuar em nome dos 
funcionários da polícia civil.

Em defesa, o réu sustenta que a Ação de Nulidade de Registro Sindical ajuizada pelo SINPOL, sindicato-réu, 
ainda tramita perante o TRT/Brasília, sob o 0000744-92.2017.5.10.0002; bem como o Processo nº 
46000.004347/2018-60, que tramita na Corregedoria Geral do Ministério de Justiça e Segurança Pública, 
para apurar os indícios de irregularidade e ilegalidade na emissão de Certidões Sindicais pela extinta 
SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO/MINISTÉRIO DO TRABALHO, inclusive, a 
participação das entidades que estão inclusas na Portaria nº 33, na Operação Registro Espúrio deflagrada 
pela Polícia Federal.

Afirma que Sindicato-autor não é o representante dos Policiais Civis do Rio de Janeiro, como tenta 
maliciosamente induzir o Juízo a erro, aduzindo que o réu é o Sindicato que representa os funcionários da 
Polícia Civil do Rio de Janeiro, haja vista que esta diferenciação teria sido reconhecida na ação proposta pelo 
SINPOL em face do SINDPOL, autuada sob o nº 0001428-77.2011.5.01.0034 e julgada pela Vara do 
Trabalho do Rio de Janeiro, processo já transitado em julgado. Alerta que que não há na composição da 
Diretoria e menos, ainda, sócios do SINPOL que não sejam Policiais Civis, conforme se comprova com a 
Lista dos Associados oferecida à juntada.

Alega, ainda, que o processo nº 0001428-77.2011.5.01.0034 tramitava em sede de AGRAVO, quando o 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/SECRETARIA DEDE PETIÇÃO, RELAÇÕES DO 
TRABALHO, emitiu em "CERTIDÃO SINDICAL" para o ,  representar TODAS AS SINDPOL 04/04/2016
CATEGORIAS POLICIAIS CIVIS DE CARRREIRA E DE AUTORIDADE POLICIAL DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO/RJ, na mesma base de representação do SINPOL, aos Policiais Civis com abrangência 
Estadual, em total contrariedade à Constituição Federal, concernente ao Princípio da Unicidade Sindical, 
assegurado no inciso II, do art. 8º, da CF/88.

Assim, por perda do objeto, houve pedido de desistência do feito.

Chama a atenção para o ato do Secretário de Relações do Trabalho de emitir a "Certidão" para o SINDPOL, 
que, além de ter infringido o princípio da unicidade sindical, inciso II, do artigo 8º da CRFB/88, da boa-fé, 
da segurança jurídica e da proteção à confiança, contrariou também, o § 1º da Portaria 343/2000 do MTE, 
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bem como, o parágrafo único do art. 7º, da mesma portaria, porque o processo que requeria o 
reconhecimento da representatividade autora, ainda pendia de julgamento do agravo de petição, sob o nº 
0001428-77.2011.5.01.0034, sem trânsito em julgado, portanto.

Acusa que os advogados patronos do SINDPOL não dispensam maior credibilidade, porque prestam ao juízo 
informações falsas sobre um processo que não tem pertinência com o mérito desta ação, assim como, além 
de terem informado na inicial o endereço errado do SINPOL, também o fizeram na emenda à inicial, o que 
demonstra nítida má-fé nas suas alegações. Não é só: argumenta que o autor ao acusar o presidente do 
SINPOL- Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por crimes falsamente 
praticados, cometeram os advogados do autor crime de injuria e calunia, o que acasionou a representação dos 
patronos do autor na OAB/RJ, por infringir o inciso I e II, parágrafo único, do art. 2º, do Código de Ética e 
Disciplina da Ordem.

Pois, bem. Passo à análise.

Em 31.05.2018, a 2ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA-DF, nos autos do processo nº 0000744-
92.2016.5.10.0002, julgou improcedente o pedido de declaração de que o sindicato-réu fosse o único 
representante da categoria em comento. Houve, pelo contrário, declaração expressa de que o autor, na 
presente ação, é o único e legítimo representante dos policiais civis do Rio de Janeiro, sob a seguinte 
fundamentação, que ora transcrevo:

"Por todo o exposto, diante do desmembramento ocorrido, entendo que a legitimidade conferida ao 
primeiro réu para representação da categoria dos policiais civis do Estado do Rio de Janeiro é regular. 
Logo, a representação do sindicato autor está restrita aos demais servidores administrativos da Polícia 
Civil do Estado do Rio de Janeiro, eis que os policiais civis estão representados pelo segundo réu e os 
Delegados possuem sindicato próprio, tal como informado nos autos."

 

Em 26.07.2019, o E. TRT da 10ª Região ratificou a decisão acima transcrita, cujo teor está especificado na 
seguinte ementa:

"REGISTRO SINDICAL. SINDICATO GENÉRICO. CRIAÇÃO DE SINDICATO ESPECÍFICO, POR 
DESMEMBRAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA I - O sistema UNICIDADE SINDICAL. 
INOCORRÊNCIA jurídico brasileiro orienta-se pelo princípio da unicidade sindical, que atribui o 
monopólio da representação da categoria - profissional ou econômica -, numa determinada base territorial, 
ao sindicato registrado no órgão administrativo competente (art. 8º, II, da Constituição). II - É certo, ainda, 
que havendo aglutinação de categorias similares ou conexas num mesmo sindicato, as empresas ou 
trabalhadores integrantes de uma delas poderão deliberar acerca da necessidade e conveniência de criar 
um sindicato específico, mediante desmembramento do sindicato principal (inteligência dos artigos 570 e 
571 da CLT). (RO 0001787-41.2016.5.10.0021, 1ª Turma, Relator Desembargador Andre Rodrigues Pereira 
da Veiga Damasceno, DEJT em 29/06/2018)".

 

Em 25.09.2019, o Exmo. Colega Carlos Eduardo Diniz Maudonet, juiz da 15ª VT/RJ, proferiu a seguinte 
decisão nos autos da ação declaratória nº 0100821-22.2017.5.01.0015, em que o sindicato autor na presente 
postula que o sindicato-réu se abstenha de praticar em nome próprio direitos alheios à categoria representada:

"Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o " ", para determinar que a Reclamada se abstenha de praticar 
petitum qualquer ato, bem como emitir comunicados ou se apresentar em local público como representante 
das Categorias Policiais Civis de Carreira e da Autoridade Policial, limitando-se a representar os 
funcionários da Polícia Civil, e para determinar que a Ré retire do seu site os dizeres "SINDICATO DOS 
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POLICIAIS CIVIS ", DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Em defesa dos policiais e seus familiares desde 
março de 1993 assim como as notícias em que a Reclamada afirma ser o Sindicato dos Policiais Civis e que 
informa que representa os policiais civis em atos e manifestações, sob pena de multa diária em valor 
equivalente a 10% do salário mínimo, tudo consoante fundamentação supra, que a este " " integra para 
todos os efeitos decisum legais, com observância de seus limites e critérios."

 

O registro sindical foi restabelecido pelo MTE em favor do sindicato-autor, em 23.11.2018.

Em que pese a alegação defensiva de que teria havido a concessão fraudulenta de registros de sindicatos 
junto ao órgão competente, o que teria gerado a investigação para apurar os indícios de irregularidade e 
ilegalidade na emissão de Certidões Sindicais pela extinta SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO
/MINISTÉRIO DO TRABALHO, inclusive, a participação das entidades que estão inclusas na Portaria nº 
33, na Operação Registro Espúrio deflagrada pela Polícia Federal, o fato é que, diante da legitimidade 
concedida pelo MTE ao sindicato-autor para representar os policiais civis do Estado do Rio Janeiro, tal 
qualidade não pode ser ignorada pelo sindicato-réu, simplesmente porque não concorda com a referida 
decisão.

Da análise acurada dos elementos de prova constantes dos autos, denota-se que o sindicato-réu pretende, a 
toda maneira, manter a representatividade de toda a categoria que outrora deteve, sem observar a legalidade 
que garantiu ao postulante o direito de representar todas as categorias dos policiais civis de carreira e da 
autoridade policial do Estado do Rio de Janeiro, bem como lhe restringiu a abrangência aos demais 
funcionários que não são policiais, a despeito da listagem oferecida à juntada pela ré conter profissionais que 
concernem ao sindicato requerente, cuja questão, porém, não abrange o objeto da presente ação.

Nesse sentido, as decisões transcritas alhures proferidas nas ações ajuizadas pelas partes, cujas identificações 
estão em destaque.

Ora, independentemente da época do ajuizamento das referidas ações, bem como da data da publicação da 
sentença, é certo que desde o restabelecimento do registro sindical, em 23.11.2018, o sindicato-autor tem 
legitimidade para representar o interesse da categoria.

Contudo, inadvertidamente, sem tomar conhecimento dos limites impostos pelo direito coletivo, bem como 
extrapolando o direito de representatividade, o sindicato-réu, ignorando, outrossim, os limites impostos pelo 
instituto da especificidade coletiva, intervém em categoria estranha a sua representação, para em nome de 
toda a categoria dos policiais civis, agir no seu interesse e sob a sua direção, inclusive para causar intrigas 
entre representante e representados, cuja representação é do sindicato-autor - vide documento de fls.43, em 
que foi exposta matéria em que informa que o SINDPOL, autor, estaria na malha fina da Polícia Federal; de 
fls. 42, em que o SINPOL, réu, promove reinvindicação em nome da toda a classe de policiais civis; de fls.39
/41, em que a categoria é convocada para participar de movimento paredista, assim como os de fls.44/46, em 
que o réu, em nome da categoria incita o Governador de Estado a promover concursos e aproveitar os 
policiais aposentados. Por fim, o documento de fls.47, não impugnado pela ré, em afronta ao princípio da 
legalidade, da unicidade sindical, da representação, da especificidade, dentre outros, o réu intenta retirar a 
legitimidade do autor, para se autodeclarar representante de toda a categoria.

As astreintes fixadas nos autos da ação de não fazer, por si só, não retiram do autor o direito a indenização 
moral, quando evidenciadas ofensas a sua honra.

É inquestionável, nos termos da Súmula 227/STJ, que a pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral. Para 
isso, contudo, é necessária violação de sua honra objetiva - conceito de que goza no meio social, ou seja, 
quando há afronta a sua imagem e boa fama, sem o que não é caracterizada a suposta lesão.
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O direito de imagem é protegido constitucionalmente (artigo 5º, X), considerado como direito objetivo 
contra o seu uso indesejado, não autorizado ou ilícito.

No caso concreto, o réu, sem observar direitos legalmente concedidos ao autor, usurpa-lhe direitos e deveres, 
para, em nome deste e contra seus princípios e valores, atuar a seu livre arbítrio, como no caso de convocar a 
categoria à greve, quando o autor entende que tal medida é ilegal, nos termos do posicionamento do STF.

Ao assim proceder, o réu atrela ao autor responsabilidade por atos que não foram praticados por quem de 
direito, conduta que afronta os direitos da personalidade, porque eivado do vício da legitimidade.

Não há dúvida nenhuma de que a imagem do sindicato não deve ser utilizada, divulgada ou exposta sem 
autorização prévia e, mesmo assim, desde que não firam a honra, a boa fama e a respeitabilidade, na forma 
do artigo 20 do Código Civil.

O dano moral da pessoa jurídica, assim sendo, afeta o nome e a tradição de mercado, com repercussão 
econômica, à honra objetiva da pessoa jurídica, vale dizer, à sua imagem, conceito e boa fama, que, na 
espécie, está sendo vilipendiada por condutas do réu que vão de encontro aos interesses do autor, inclusive 
com propagandas negativas acerca da sua constituição junto ao MTE, assim como na atuação em nome 
próprio de direitos alheios, como se as decisões judiciais e administrativas concernentes à legitimação do 
autor não fossem bastantes para limitar a atuação do sindicato-réu.

Observa-se, contudo, que nem todos os fatos articulados na inicial restaram comprovados nos autos, como a 
suposta denúncia do presidente do Sindicato réu, Sr. Fernando Antônio Bandeira, por falsidade ideológica e 
outros crimes pelo fato de se apresentar como presidente do SINDPOL e como representante dos policiais 
civis.

No mais, para quantificar o valor da reparação do dano moral utiliza-se do artigo 946 do Código Civil, que 
permite a fixação por arbitramento dos atos ilícitos, como o abuso do direito praticado pelo empregador.

Deste modo, levando em conta os salários que eram pagos ao trabalhador, mostra-se adequado e razoável a 
reparação do dano a quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Litigância de má-fé

A alegação de fatos na inicial que por qualquer motivo não venham a se confirmar na instrução do processo 
não torna o autor litigante de má-fé, na forma do artigo 80 do NCPCl, de aplicação supletiva (CLT, art. 769), 
quando não restar demonstrado que as alegações foram irresponsáveis ou mentirosas, ou, menos ainda, 
quando restar reconhecido o direito daquele, ainda que em parte.

Para que a parte seja considerada litigante de má-fé, deverá praticar um dos atos arrolados no mencionado 
dispositivo, o que de forma alguma se verificou neste processo, pois o reclamante exerceu legalmente o seu 
direito abstrato de ação.

Honorários advocatícios

A Lei 13.467/2017 acrescentou o artigo 791-A à CLT, modificando o regramento dos honorários no 
processo do trabalho e passando a prever os honorários sucumbenciais recíprocos.

Sendo assim, condeno a ré em honorários correspondentes a 10% do valor relativo aos pedidos julgados 
procedentes, apurando-se respectivamente conforme se apurar em liquidação, na forma do artigo 791-A da 
CLT.
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D E C I S Ã O

 

Posto isto, rejeito a preliminar de litispendência e, no MÉRITO, julgo  o pedidoPROCEDENTE
formulado por SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
para condenar SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA POLICIA CIVIL DO ESTADO

, dentro do prazo legal, ao pagamento de indenização por danos moraisDO RIO DE JANEIRO
fixada em R$60.000,00, observados os parâmetros definidos na fundamentação supra.

Os juros incidirão a partir do ajuizamento da ação (art. 883 da CLT), à base de 1% am, conforme
art. 39, §1º da Lei 8177/91.

A correção monetária deverá ser apurada a contar da data da publicação desta decisão, em
consonância com a súmula 362 do C. STJ.

Para atendimento do disposto no art. 832, § 3º, da CLT, com a redação conferida pela Lei 10.035
/2000, declara-se que a condenação não abrange parcelas passíveis de incidência previdenciária.

Custas no importe de R$1.200,00, calculadas sobre o valor da condenação arbitrada em
R$60.000,00, na forma do artigo 789, § 2º da CLT, pela(s) reclamada(s).

Intimem-se.

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO, 16 de Dezembro de 2019

LEONARDO SAGGESE FONSECA
Juiz do Trabalho Titular
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