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 PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO
31ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro

RUA DO LAVRADIO, 132, 5º andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070
tel: (21) 23805131  -  e.mail: vt31.rj@trt1.jus.br

 

PROCESSO: 0101046-23.2019.5.01.0031 
CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)
RECLAMANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECLAMADO: SINDPERJ SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 

DECISÃO - PJe-JT

 

                         Vistos etc.

Pleiteia o Sindicato autor a concessão liminar de tutela de urgência para que seja

expedido ofício ao MTE para que cancele o registro sindical do Reclamado e que

seja o Sindicato réu impedido de praticar qualquer ato em nome dos Peritos da

Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro em razão de alegada violação à

unicidade sindical.

Embora presente o requisito da probabilidade do direito, há que ser sopesado

que, no caso, o  incide com menor intensidade que o risco dapericulum in mora

irreversibilidade dos efeitos de decisão proferida nesta instância de cognição

sumária, ausente portanto o requisito do §3º do art. 300 do CPC.

Indefiro, portanto, a concessão liminar do pedido de tutela de urgência para que

seja dada oportunidade ao Sindicato réu de exercer o contraditório na presente

ação.

 Inclua-se em pauta do dia 05/11/2019 às 13h10, com a citação do réu e

intimação do autor para ciência da presente decisão e para que observem as

determinações abaixo:

 

1)O COMPARECIMENTO DAS PARTES E SEUS ADVOGADOS , SOB PENA DEÉ INDISPENSÁVEL
ARQUIVAMENTO, COM CONDENAÇÃO DE CUSTAS EM CASO DE AUSÊNCIA IMOTIVADA
OU REVELIA E PENA DE CONFISSÃO.



2)  de que deverá observar se a petição inicial anexada aos autos contem,Fica o Autor ciente

obrigatoriamente, os seguintes dados: nome completo, sem abreviaturas; data de nascimento; nome da mãe,

endereço completo, inclusive com CEP; número do CPF; carteira de identidade - RG e respectivo Órgão

expedidor; CTPS; PIS / PASEP ou NIT, tudo conforme Ato da Presidência deste E. TRT nº 092/2008 e,

ainda, observar que deverá constar na PROCURAÇÃO o nome do advogado que assina a petição

 documentos deverão estar na posição correta, que permita a suaeletronicamente. As cópias anexadas dos

leitura nos monitores, de forma legível e que correspondam as suas legendas, ficando deferido o prazo de

10 dias para adequação da petição inicial conforme o referido Ato, sob pena de retirada do feito de

pauta e extinção.

3) O autor deverá apresentar os valores dos pedidos referentes às verbas pleiteadas que entende devidas na

petição inicial, sob pena de extinção sem resolução do mérito, de acordo com os parágrafos 1º e 3º do artigo

840 da CLT, conforme nova redação dada pela lei nº 13467/17.

4) A gratuidade de justiça somente será deferida se o pedido vier acompanhado da comprovação de

insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo, nos termos do parágrafo 4º do artigo 790

da CLT, conforme nova redação dada pela lei nº 13467/17.

5) Ficam cientes as partes de que prova pericial e oitiva de testemunha por carta precatória deverão

ser requeridas na primeira assentada, sob pena de preclusão.

6) O réu deverá anexar, eletronicamente, a defesa e documentos, os controles de frequência e recibos de
pagamento do período trabalhado, sob as penas da lei (artigo 396 c/c artigo 400 do CPC) e, ainda, a cópia do
contrato social ou dos atos constitutivos da empresa, ATÉ 01 HORA ANTES DA AUDIÊNCIA, SEM
SIGILO - com exceção das hipóteses do art. 770, caput, da CLT e dos arts. 189 ou 773, do CPC, NOS
TERMOS DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO 185 DO CSJT.

7) Deverá a parte autora diligenciar, independentemente de intimação, nas 48 horas anteriores à

audiência para ter vista das defesas e documentos juntados a fim de se manifestar e delimitar a

produção de provas a ser realizada na audiência una.

8) Fica ciente a parte autora de que poderá  emendar à petição inicial  em atésomente de forma substitutiva

15 dias antes da audiência, não se admitindo emenda/aditamento posterior.

9) As partes deverão comparecer munidas de documentos de identificação; o Reclamante, de sua CTPS e o
Reclamado, através do sócio, diretor ou empregado registrado e com carta de preposto.

10) As testemunhas deverão ser intimadas pelo advogado da respectiva parte, na forma do art. 455 do
 Entretanto, asCPC, com a comprovação do convite ou comparecer independentemente de intimação.

partes deverão apresentar rol até 15 dias antes da audiência designada. Ficam cientes de que não haverá
adiamento da audiência no caso de não comparecimento das testemunhas, sem a tempestiva apresentação do
rol e  bem como de que só serásem a comprovação da intimação feita pelo advogado, anexada aos autos,
deferida a condução coercitiva para testemunhas que estejam arroladas, também sob pena de trazê-las
independente de intimação.



11) Fica ciente, desde já, o patrono de que deverá controlar possível devolução da notificação do reclamante,

conforme o disposto no Provimento 07/97 da D. Corregedoria do TRT, de 05/09/1997.

12) Nos termos do art.3º do Provimento 5/2003 do TST, a pessoa jurídica de direito privado deverá informar

o número do CNPJ ou do CEI (cadastro específico do INSS), assim como fornecer cópia do contrato social

ou da última alteração contendo o número do CPF dos sócios, quando do comparecimento em Juízo, na

qualidade de ré ou autora.

13) Ficam as partes cientes de que será indeferido o requerimento de habilitação manual dos advogados
, tendo em vista que a habilitação, nas últimas versões do sistema, é automática. Para tanto,por este juízo

cada advogado, devidamente constituído nos autos, deverá requerer a sua própria habilitação, pessoalmente,
via sistema.

14) Não possuindo equipamento para conversão ou escaneamento de documentos em formato PDF, deverá
comparecer à Seção de Apoio ao Usuário do PJe no térreo do Foro Lavradio com no mínimo duas horas de
antecedência da audiência para proceder à adequação dos documentos.

15) A NOTIFICAÇÃO SERÁ DESTINADA SOMENTE AO PATRONO, DEVENDO ESTE DAR
CIÊNCIA À RESPECTIVA PARTE. (Recomendação nº 01/2011 da Corregedoria deste E. TRT).

ATENÇÃO: TODOS OS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS DEVERÃO ESTAR 
ANEXADOS ELETRONICAMENTE E SEM SIGILO.

RIO DE JANEIRO, 24 de Setembro de 2019

 CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA

Juíza Titular de Vara do Trabalho

 

         

 



31ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0101046-23.2019.5.01.0031

 

 

Em 05 de novembro de 2019, na sala de sessões da 31ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE
JANEIRO/RJ, sob a direção da Exmo(a). Juíza CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA, realizou-se audiência
relativa a Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0101046-23.2019.5.01.0031 ajuizada por SINDICATO
DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra SINDPERJ SINDICATO DOS
PERITOS OFICIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Às 13h23min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho, apregoadas as
partes.

Presente o preposto do reclamante, Sr(a). ANTONIO CARLOS ALVES PAIVA, acompanhado
(a) do(a) advogado(a) Dr(a). MARCOS LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, OAB nº 61160/RJ.

Ausente o reclamado e seu advogado.

Verifica-se que não houve citação às partes para o comparecimento à audiência, tendo o
reclamante tomado ciência por consultar os autos, razão pela qual, determino a reinclua-se o feito em pauta
em 28/11/2019, às 13:10.

Ciente o reclamante.

Cite-se a reclamada.

Mantidas as determinações anteriores.

Encerrada às 13h28min.

 

 

CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA

Juíza do Trabalho

 

 

 

 



 

Ata redigida por Luiz Felipe Orofino, Secretário de Audiência.



31ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0101046-23.2019.5.01.0031

 

 

Em 28 de novembro de 2019, na sala de sessões da 31ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE
JANEIRO/RJ, sob a direção da Exmo(a). Juíza CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA, realizou-se audiência
relativa a Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0101046-23.2019.5.01.0031 ajuizada por SINDICATO
DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra SINDPERJ SINDICATO DOS
PERITOS OFICIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Às 13h29min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho, apregoadas as
partes.

Presente o representante sindical do reclamante, Sr(a). MARCIO GARCIA LINARES,
acompanhado(a) do(a) advogado(a) Dr(a). DANIEL MOUFFRON MORAES DE SOUZA, OAB nº 169936
/RJ.

Presente o representante sindical do reclamado, Sr(a). RAFAEL ROCHA SILVA, acompanhado
(a) do(a) advogado(a), Dr(a). BRUNO ROBERTO TEODORO BARCIA, OAB nº 196885/RJ.

Conciliação recusada.

Contestação escrita, lida e juntada aos autos, com documentos.

Alçada fixada no valor da inicial.

Sem mais provas a produzir, encerrou-se a instrução processual.

Razões finais remissivas.

Conciliação final recusada.

Adiado sine die para sentença.

Os advogados das partes ficaram cientes da redação desta Ata sem impugnação de seus termos.

Partes cientes.

Encerrada às 13h50.

 

CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA

Juíza do Trabalho



 

 

 

 

 

Ata redigida por Caio dos Santos Miranda, Secretário de Audiência.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO
31ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro

RUA DO LAVRADIO, 132, 5º andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070
tel: (21) 23805131  -  e.mail: vt31.rj@trt1.jus.br

PROCESSO: 0101046-23.2019.5.01.0031 
CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)
RECLAMANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECLAMADO: SINDPERJ SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 

SENTENÇA PJe

 

 

RELATÓRIO

 

 ajuizou demandaSINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
trabalhista em face de SINDPERJ SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS DO ESTADO DO RIO DE

, pelos fatos e fundamentos que expõe, pleiteando o cancelamento do registro sindical do réu eJANEIRO
que o réu seja impedido de praticar qualquer ato em nome dos Peritos da Polícia Civil do Estado do Rio de
Janeiro, bem como o pagamento de honorários sucumbenciais. Deu à causa o valor de R$ 40.000,00.

Indeferida a tutela de urgência (fl. 51).

A reclamada apresentou contestação no ID nº 20afe15, com documentos, arguindo as preliminares de
ausência de declaração de autenticidade dos documentos, incompetência da Justiça do Trabalho e
chamamento da União Federal. No mérito, defende a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Alçada fixada no valor da inicial.

Sem mais provas a produzir, encerrou-se a instrução.

Razões finais remissivas.

Recusadas as propostas de conciliação.

Adiado o feito  para prolação de sentença.sine die

É o relatório.

 



FUNDAMENTAÇÃO

 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO

 

Argui a reclamada a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da lide.

Pleiteia o sindicato-autor o cancelamento do registro sindical do réu, ao argumento de que é o representante
de todas as categorias de Policiais Civis de Carreira e da Autoridade Policial do Estado do Rio de Janeiro,
incluindo os peritos.

A Constituição Federal, em seu artigo 114, inciso III, estabelece que compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e
entre sindicatos e empregadores.

É inquestionável a competência desta Justiça Especial para julgar a matéria, já que a relação de direito
material é uma daquelas abrangida pelo artigo 114 da Carta Magna.

 a preliminar.Rejeito

 

PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO

 

Argui a reclamada a preliminar de chamamento ao processo da União Federal, ao argumento de que o objeto
da lide é o cancelamento do registro do sindicato, ato praticado pela União.

A pretensão é dirigida ao sindicato-réu tão somente, não se justificando a presença da União na lide. Cabe à
parte autora escolher contra quem vai litigar.

Ademais, em caso de procedência do pedido, a União será oficiada para as providências cabíveis, sem que
tenha que atuar nos autos como parte.

 a preliminar.Rejeito

 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

 

Argui a reclamada a preliminar de ausência de declaração de autenticidade dos documentos juntados com a
inicial.

A presente ação se processa através de meio eletrônico. Assim, aplica-se a Lei nº 11.419 /2006, que
estabelece no art. 11 , § 1º que "os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos
órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas



autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a
mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes
ou durante o processo de digitalização".

Portanto, não possui amparo legal a alegação de que os documentos não são válidos pela ausência de
declaração de autenticidade (art. 830, da CLT).

 a preliminar.Rejeito

 

REPRESENTAÇÃO SINDICAL. DESMEMBRAMENTO SINDICAL

 

Narra a inicial que o sindicato-autor é o representante de todas as categorias de Policiais Civis de Carreira e
da Autoridade Policial do Estado do Rio de Janeiro, conforme certidão sindical e foi criado em 1988; que o
sindicato-réu representa apenas uma das classes de Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro, a dos Peritos
Oficiais, e foi criado em 2016; que no rol de classes de policiais civis previsto na Lei nº 699/83 está elencada
a função de Perito, motivo pelo qual a referida categoria faz parte dos policiais civis representados pelo
sindicato-autor; que há evidente conflito de interesses entre os sindicatos, uma vez que os Peritos são
Policiais Civis e o sindicato representante é o sindicato-autor (SINDPOL); que não pode ser aplicado o art.
571 da CLT, uma vez que se trata de carreira pública regida por estatuto previsto em Lei, que abrange todas
as categorias de policiais civis. Pleiteia o cancelamento do registro sindical do réu e que o réu seja impedido
de praticar qualquer ato em nome dos Peritos da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Em contestação, o sindicato-réu aduz que a categoria profissional dos peritos criminais e legistas foi criada
pela Lei Federal nº 12.030/2009 e que o sindicato-réu foi criado especificamente para representação dos
trabalhadores regidos pela lei federal; que não se trata de sobreposição de categorias representadas, mas sim
de criação de sindicato específico, sendo direito da categoria sua constituição, nos termos do art. 511 da CLT.

O art. 8º, II, da Constituição da República, que consagra o princípio da unicidade sindical, limita a criação de
apenas uma organização sindical por base territorial.

Os arts. 570 e 571 da CLT, por sua vez, dispõem:

Art. 570. (...)

Parágrafo único - Quando os exercentes de quaisquer atividades ou profissões se constituírem, seja pelo
número reduzido, seja pela natureza mesma dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes
entre elas, em condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo critério de especificidade de
categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de categorias similares ou conexas, entendendo-se
como tais as que se acham compreendidas nos limites de cada grupo constante do Quadro de Atividades e
Profissões.

Art 571. Qualquer das atividades ou profissões concentradas na forma do parágrafo único do artigo anterior
poderá dissociar-se do sindicato principal, formando um sindicato específico, desde que o novo sindicato, a
juízo da Comissão do Enquadramento Sindical, ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação
sindical eficiente.

O artigo 8º, II da CF/88 estabelece a impossibilidade de criação de mais de um sindicato, representativo da
mesma categoria, em uma mesma base territorial. Contudo, não há impedimento à criação de sindicatos
específicos, sob a ótica do critério da especialidade. Isto não significa ofensa ao princípio da unicidade.



O princípio da unicidade sindical é mitigado pelo da especificidade. Logo, é legalmente possível a criação de
sindicato mais específico em relação às categorias abrangidas pelo sindicato originário no mesmo território.

No caso dos autos, no entanto, a Lei nº 12.030/2009, mencionada pelo réu, estabelece normas gerais para as
perícias oficiais de natureza criminal, mas isso não autoriza a criação de um novo sindicato para a categoria
dos peritos.

Isso porque trata-se de carreira pública dos policiais civis, prevista no art. 144 da CF, regida por um único
estatuto (Lei nº 699/83), não se podendo falar em representação eclética a autorizar o seu desmembramento
pelo critério da especificidade.

Nos termos do art. 1º da Lei nº 699/83, a Polícia Civil é constituída pelos seguintes cargos: Delegado de
Polícia, Detetive-Inspetor, Escrivão de Polícia, Detetive, Escrevente, Perito Legista, Perito Criminal,
Engenheiro Policial de Telecomunicação, Piloto Policial, Perito Criminal Auxiliar, Papiloscopista, Técnico
Policial de Laboratório, Operador Policial de Telecomunicação, Fotógrafo Policial, Motorista Policial e
Servente de Necrópsia, sendo esta a abrangência da representatividade do sindicato-autor.

O sindicato-autor é o único representante da categoria dos Policiais Civis de carreira do Estado do Rio de
Janeiro, abrangendo todos os cargos previstos no art. 1º da Lei nº 699/83, inclusive os peritos criminais e
legistas.

Logo, prevalece o princípio da unicidade sindical insculpido no art. 8º, II, da Constituição da República.

Nesse sentido, os seguintes arestos do Colendo TST:

RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014.
DESMEMBRAMENTO SINDICAL. POLÍCIA CIVIL. PERITOS CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 8º, II, da Constituição da República, que consagra o princípio da unicidade sindical, limita a
criação de apenas uma organização sindical por base territorial. Não obstante, a CLT, em seu art. 571,
permite o desmembramento do sindicato de representação eclética, ou seja, aquele constituído de
categorias afins, admitindo-se posterior desmembramento pelo critério da especificidade ou
especialidade. No caso dos autos, porém, trata-se de carreira pública dos policiais civis, prevista no art.
144 da Constituição da República, regida por um único estatuto (Lei Complementar Estadual nº 37
/2004), não se podendo falar em representação eclética a autorizar o seu desmembramento para
representação apenas dos peritos criminais, o que impõe seja prestigiado o princípio da unicidade
sindical. Julgados. Recurso de revista conhecido e provido. (RR-1769-78.2015.5.22.0002, Rel. Min.
Breno Medeiros, 5ª Turma, DEJT 04/05/2018)

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014.
REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. CARREIRA DA POLÍCIA CIVIL.
DESMEMBRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DOS REGISTROS
CONSTITUTIVOS. A polícia civil é carreira pública com previsão constitucional (art. 144 da CF). Suas
relações são regidas pelo princípio da legalidade. Não há, aqui, o caso clássico de representação
eclética, passível de desmembramento sindical. De fato, os investigadores da polícia civil não estão
submetidos a estatuto legal próprio (art. 511, § 3º, da CLT), não constituindo categoria diferenciada, o
que impede a cisão da entidade sob tal viés. Recurso de revista conhecido e provido. (RR-178-
08.2015.5.09.0014, Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 3ª Turma, DEJT 11/11/2016)

RECURSOS DE REVISTA DA UNIÃO E DO SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIPOL - ANÁLISE CONJUNTA - MANDADO DE
SEGURANÇA - REGISTRO SINDICAL - CATEGORIA PROFISSIONAL - DISSOCIAÇÃO -
FRAGMENTAÇÃO DA CATEGORIA DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO A PARTIR DO DESTACAMENTO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA



CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O mandado de segurança, de matiz constitucional,
somente tem lugar quando o ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público ferir direito líquido e certo. No caso, a pretensão
mandamental se dirige contra ato do Ministério do Trabalho e Emprego que, dentro de suas atribuições
institucionais e sob o crivo do entendimento consagrado na Súmula nº 677 do STF, negou o registro
sindical ao Sindicato dos Investigadores de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, SINPOL, que
pretende a dissociação dos investigadores de polícia da categoria profissional dos servidores públicos
policiais civis, representada até então pelo SINDIPOL - Sindicato dos Servidores Policiais Civis do
Estado do Espírito Santo. Mesmo se analisada a questão sob o prisma do direito à dissociação sindical
pretendida, não há como se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder na atuação do órgão ministerial.
Este Colegiado tem conferido tratamento diferenciado à representação sindical na esfera privada e
aquela operada no âmbito do setor público, pois, em se tratando de relação de trabalho envolvendo ente
público e seus servidores, não há a integração ao sistema econômico produtivo, ao contrário do que
acontece no campo privado. A aglutinação da categoria não está balizada apenas pela atividade
econômica, pois os entes públicos estão submetidos ao princípio da legalidade e a regramento jurídico
próprio, do qual não pode se afastar, o que impede a equiparação plena com as empresas privadas para
fins de representação sindical. São inúmeras as exigências impostas pela Constituição Federal que
impedem a aplicação direta do sistema de organização sindical privado, como, p.ex., as limitações do
art. 39, § 1º, concernentes ao sistema de remuneração dos servidores públicos, que estão atrelados à
natureza e o grau de responsabilidade e complexidade dos cargos componentes de cada carreira e aos
requisitos de investidura. Sendo assim, o agrupamento sindical no serviço público deve observar um
regime especial, sendo insuficiente o regramento previsto no aludido art. 511, § 2º, da CLT. A
associação sindical no âmbito público depende da existência de estatuto próprio previsto em legislação
especial instituidora de determinada categoria de servidores públicos, nos exatos termos da primeira
parte do § 3º do art. 511 da CLT, que rege as categorias diferenciadas, aplicado analogicamente. Assim,
atuando a autoridade coatora nos limites da sua competência e sem exorbitar os poderes que lhe foram
conferidos, não há a propalada ilegalidade ou abusividade do ato administrativo. Nesse mesmo sentido
encontramos o precedente RR-36200-93.2009.5.20.0006, Rel. Ministro Douglas Alencar Rodrigues.
Recursos de revista conhecidos e providos. (RR-AIRR-1559-20.2012.5.10.0017, Rel. Min. Luiz
Philippe Vieira de Mello Filho, 7ª Turma, DEJT 15/04/2016)

De todo o exposto, por compartilhar do entendimento jurisprudencial acima, , inclusive em defiro tutela de
, por reconhecido o direito na presente sentença e diante do perigo de dano (art. 300 do CPC), osurgência

pedidos:  para tornar sem efeito o registro sindical do réu (SINDPERJ), devendo ser expedido oficio aoa)
Ministério do Emprego e Trabalho (MTE) para as providências cabíveis; e para condenar o réu de seb)
abster de praticar qualquer ato em nome dos Peritos da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, após o
cancelamento do registro, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato praticado.

 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

 

Em face da sucumbência, condeno a parte reclamada ao pagamento de honorários advocatícios, equivalentes
a 10% do valor dos pedidos reconhecidos a favor da parte reclamante, conforme se apurar em liquidação de
sentença, com fulcro no art. 791-A, § 3º, da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/17.

 

D I S P O S I T I V O

 



Pelo exposto, rejeito as preliminares arguidas; e, no mérito, julgo  os pedidos do autor, paraprocedentes
condenar a ré ao cumprimento das obrigações acima impostas, de acordo com os parâmetros fixados na
fundamentação supracitada, que este  passa a integrar, extinguindo-se o processo, com resolução dodecisum
mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte reclamada ao pagamento de honorários advocatícios, equivalentes a 10% do valor dos
pedidos reconhecidos a favor da parte reclamante.

A condenação se limita a obrigação de fazer e honorários sucumbenciais.

Custas de R$ 20,00, pela parte ré, calculadas sobre o valor de R$ 1.000,00, arbitrado, para este efeito, à
condenação, nos termos do art. 789, inciso IV, da CLT.

Notifiquem-se as partes.

RIO DE JANEIRO, 27 de Janeiro de 2020

CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA
Juiz do Trabalho Titular
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