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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 19º VARA DO
TRABALHO DO RECIFE/PE

PROCESSO Nº 0000320-68.2021.5.06.0019

SINDESV - Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores de Empresas de Segurança,
Vigilância Patrimonial, Vigilância Orgânica e de Cursos de Formação e Especialização de
Segurança e Vigilância no Estado de Pernambuco,

inscrito no CNPJ sob o nº

10.580.199/0001-28, com sede na Rua do Sossego, nº 279, Boa Vista, Recife/PE, CEP 50.050080, Neste ato sendo representando pela COMISSÃO ELEITORAL – 2021 A 2025 através
dos advogado o Bel. CLOVIS EDUARDO GOMES DE MORAIS, OAB/PE 28.220 e a dra
ELAINE CRISTINA DA SILVA, OAB-PE 45.035 exercendo a função de coordenadores
do pleito, com arrimo no CPC, bem como no art. 112, do estatuto da entidade e procuração
em anexo vem, apresentar:

MANIFESTAÇÃO SOBRE A TUTELA PRETENDIDA
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PRELIMINARMENTE:
DAS NOTIFICAÇÕES

Requer que todas as notificações, intimações, citações e demais comunicações de
atos processuais doravante necessárias ao andamento deste processo DE MEDIAÇÃO,
sejam feitas única e exclusivamente no nome completo e sem abreviação do Bel. CLOVIS
EDUARDO GOMES DE MORAIS, OAB/PE 28.220-D, e no endereço eletrônico :
cegmorais@hotmail.com, em caso de publicação via diário oficial. Vale destacar que o
requerimento desta espécie é plenamente admissível e o desrespeito ao mesmo implica
em nulidade da intimação, conforme entendimento da Súmula 427 do TST, sob pena de
nulidade, na forma da lei.

Por fim, o advogado infrafirmado informa e se responsabiliza pela autenticidade
dos documentos acostados aos autos, na formada nova redação do art. 830 da CLT (Lei
nº 11.925/2009).
DOS FATOS CONTIDOS NA PEÇA DO REQUERENTE

Busca em cárater de tutela a suspensão da eleição até a adequação das listas/locais de
votação, bem como intervenção do MPT, COMO ÁRBITRO, com plenos poderes, a fim de
impedir as ofensas aos princípios eleitorais que estão ocorrendo, o que desde já requer.

Eis o que tinha mais importante a relatar sobre o pedido da antecipação da tutela.

Página 2 de 31

Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores de Empresas de Segurança, Vigilância
Patrimonial, Vigilância Orgânica e de Cursos de Formação e Especialização de
Segurança e Vigilância no Estado de Pernambuco
Fundado em 22 de Março de 1986 e Homologado em 06 de Novembro de 1986

Rua do Sossego, 279 – Boa Vista – CEP 50050-080 – Fone: (81) 3421.1964 – Recife – PE
C.N.P.J. 10.580.199/0001-28

SINOPSE PRELIMINAR DOS FATOS

Inicialmente insta informar que o SINDESV - Sindicato Intermunicipal dos
Trabalhadores de Empresas de Segurança, Vigilância Patrimonial, Vigilância
Orgânica e de Cursos de Formação e Especialização de Segurança e Vigilância no
Estado de Pernambuco, inscrito no CNPJ sob o nº 10.580.199/0001-28, tinha conforme
força do estatuto que realizar eleições no ano de 2017.
Nessa epoca, o nosso estatuto estava em total desacordo com o código civel
vigente no país, alem de ter inumeras omissões o que gerava uma insegurança juridica
muito grande, para todos, tendo sido necessário constar em ata, pelo eminente
Procurador do Trabalho, Dr. Laizio, que deveria ser reazliado uma reforma estatutaria,
informando que o processo inicialmente de reforma ocorreu conforme manda a
legislação e com ampla divulgação, a sombra disso, reflete que o proprio requerente a
mediação o sr. ALEXSANDRO VIERA DE SOUZA, assina a sua prensença em ata,
dando publicidade a sua participação.
Contudo, contando ainda a epoca dos fatos em 2017, ressalto, que no dia 23 de
março de 2017, a chapa 02, oposição, na qual inclusive constava o autor da referida
mediação em epigrafe, como encabeçador da chapa, adentrou junto ao sistema
eletrônico do MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, alegando varios motivos,
para que fosse aberto procedimento de mediação no pleito eleitoral, cujo tombo foi nº
000969.2017.06.000/0,

sendo

a

entidade

SINDESV/PE,

intimada

do

referido

procedimento, ocorrendo a primeira audiência no dia 05.05.2017.
Neste cenário ja era de fácil interpretação que a chapa (02), conduzido pelo Sr.
ALEXSANDRO VIEIRA DE SOUZA, candidato a PRESIDENTE, estava claramente
trazendo fatos e motivos inverídicos para os nobres procuradores do MINISTERIO
PUBLICO FEDERAL, com a finalidade de apresentar que a situação, CHAPA (01) iria
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dificultar ou causar manobras prejudiciais ao bom andamento do sufragio, o que data a
maxima vênia, em nenhum momento ocorreu.
Durante as instruções de audiência de mediação, restou comprovado que os
solicitantes, CHAPA (02), queriam a todo custo impor medidas somente visto na epoca
da segunda guerra mundial na qual o mundo conheceu o maior estadista chamado
ADOLF HITLER.
Nas audiências DURANTE TODO O PROCESSO, as vontades da CHAPA (02),
eram sempre impostas, vezes indo até em confronto com o exposto no ESTATUTO, mais
sempre com a experiência e a condução dos PROCURADOS DO MINISTERIO
PUBLICO DO TRABALHO, a situação, era sempre contornada de forma tecnica, e a
todo momento a situação, CHAPA (01) estava buscando que a democracia fosse exercida
em sua plenitude, nao sendo nunca objeto de arrogância, como demonstrando pelos
integrantes da chapa 02 em vários momentos da MEDIAÇÃO CONVOCADA PELA
PROPRIA CHAPA 02.
Ocorre que a epoca os PROCURADORES DO TRABALHO, demonstraram
durante todo o processo eleitoral, a IMPARCIALIDADE, nunca decidindo, sempre
MEDIANDO, demonstrando as partes que o acordo em determinados assuntos era a
melhor alternativa para que o pleito ocorresse.
Nessa primeira audiência na data acima, foi mencionado que assuntos diversos
iriam ser tratados no avançar da mediação.
No dia 29/06/17, no curso das eleições, que ocorreram entre os dias 28,29,30 e 01
de julho, talvez a audiencia mais importante sobre o que paira a discussão da materia no
caso em apreço concordaram com veemência, e por provocacao das próprias chapas.
Acerca da colheita dos votos, formulou proposta de mediação consistente, em
primeiro lugar, na designação de um dos membros do MPT como presidente da mesa
apuradora, a realização da apuração dos votos na sede do MPT, bem como a designação
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da data correspondente ao domingo, dia 2 de julho de 2017, para realização da apuração
dos votos, a partir das 13h.
Conforme preconiza o Estatuto da entidade a COMISSÃO ELEITORAL, é uma
ato de nomeação do PRESIDENTE DA ENTIDADE, que indica, sendo legalmente
formada, e tendo a primeira data para o sufragio nos dias 24,25,26 e 27 do mês de MAIO
do corrente ano.
Observe Excelência, que durante o pleito eleitoral, foram realizadas cerca de 12
audiências, junto ao processo de mediação compostos de DOIS PROCURADORES DO
TRABALHO.
Que durante o processo de mediação, buscaram entender a essencia do conflito,
seja vezes por lista de votantes, depois cédulas de votação, comissão eleitoral, roteiros,
contagem de votos, enfim todo o pleito atendeu fielmente a balança da justiça, do
equilíbrio e que de fato no dia 02/07/2017, quando da contagem dos votos, dai o
DESESPERO caiu na cabeça de quem se apresentava como “vitima”, vitima, esta, que
sequer respeitou toda a condução ardua e de reuniões longas que vezes passava dos
horarios dos servidores da instituição MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, que de
forma incansável, indiferente do resultado agiu sempre com prudência, legalidade,
impessoalidade e com muita moralidade.
Não é plausivel que após a proposta de contagem dos votos ser no MINISTERIO
PUBLICO DO TRABALHO, na presença do PROCURADOR CHEFE, inclusive com
anuência, dos integrantes das CHAPAS, COM ASSINATURA CLARA DE SEUS
RESPECTIVOS CAUSIDICOS, concordaram em nomear como PRESIDENTE DA MESA,
APURADORA DOS VOTOS, O PROCURADOR CHEFE, que de acordo com o estatuto
da casa, outorga questões de decisão, quando se surgiu o impasse dos votos em
separados.
É de bom alvitre mencionar, que alem de ser PROCURADOR DO TRABALHO,
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naquele singelo ato, estava tambem na condição de presidente da mesa apuradora, com
definões obvias de impasses que surgiram e a devida aplicação da regra prevista no
estatuto da entidade.
A apuração dos votos ocorreu no dia 02/07/17, figurando o Procurador Dr.
LAIZIO, como presidente da mesa apuradora, na forma previamente consensuada pelas
partes, foi dado inicio por volta das 13:15, e com um debate exaustivo, foi discutido como
seria a validação dos votos,
Na qual pedimos vênia para colacionar trecho da ata
“(...) nesse momento, com os consensos até aqui obtidos, e tendo
em vista os encaminhamentos a que esses consensos chegaram,
resolveu o Sr. Procurador suspender momentaneamente a análise
da deliberação acerca das duas questões pendentes relacionadas ao
quórum e à validade dos votos colhidos em separado, passando ao
batimento das listas na forma em que consensuada.” (fls. 02 da ata,
ID nº 9b4684e). Neste momento passou-se à conferência detalhada
de todas as listagens de votantes das 16 (dezesseis) urnas
apresentadas, registrando-se as ocorrências na forma do quanto
consignado às fls. 3 da ata, enquanto as chapas, pelas suas
representações, debatiam acerca das questões controversas postas
para discussão. Após novamente horas de verificação das listagens,
com o apoio e esforço de vários representantes das chapas que ali
estavam presentes, verificação que, aliás, teve aproximadamente
9h de duração (das 15h até as 2h da manhã da segunda-feira dia 3
de julho, sendo que a efetiva apuração somente começou às
2h30min), as partes finalmente informaram que obtiveram
consenso em relação ao primeiro ponto, relacionado ao quórum,
aceitando a apuração dos votos com o quórum atingido, na forma
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do art. 104, alínea “d” dos estatutos, tendo o MPT destacado que
foi obtido um quórum de 47,35% (quarenta e sete vírgula trinta e
cinco por cento).
O segundo ponto, talvez o mais ENFATICO, recaiu sobre como deveria ser a
validação dos requisitos dos votos em separados, visto que o estuto é claro no seu art.
94,95, sendo certo que diante do impasse que durou horas, de discussao inocua, ou seja,
nao avançava o PROCURADOR DO TRABALHO, que estava na condição de
PRESIDENTE DA MESA APURADORA DOS VOTOS, deveria decidir aplicando o
que entendia do estatuto, porque deixa claro, o procedimento a ser adotado nesta
situação.
pedimos vênia para transcrever a ata
“Quanto ao segundo ponto pendente, em relação ao qual não se
obteve o consenso das representações das chapas, cuja decisão foi
incumbida ao MPT para possibilitar o início da apuração dos votos,
(...)” (fls. 04 da ata, ID nº 9b4684e). Assim, em vista da ausência de
consenso das partes sobre ponto crucial para o deslinde das
eleições, levantado diversas vezes durante o procedimento de
mediação e jamais conciliado pelas próprias partes, e, naquele
momento, tendo as chapas incumbido, por consenso prévio e
expresso, ao MPT, não mais na condição de mediador, mas na
qualidade de Presidente da Mesa Apuradora - consoante aliás
previsto no art. 94, ‘b’, dos estatutos -, a tarefa de solução ao
impasse, deu o MPT, então, a solução que lhe parecia mais correta
e justa à luz dos próprios estatutos, no sentido de serem ‚(...)
contabilizados como VÁLIDOS os votos dos trabalhadores
que apresentaram, além dos documentos de identificação
previstos no art. 95, alíneas ‚a‛ a ‚f‛ pelo menos 2 (dois)
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contracheques e/ou recibo(s) de quitação de mensalidades
referentes ao período

de

novembro/2016

a

maio/2017,

conforme interpretação do art. 95, ‚g‛ dos estatutos, devendo ser

descartados os votos dos trabalhadores que não apresentaram
esta

documentação

ou

que

apresentaram

documentação

relacionada à quitação em número inferior de meses ao citado.‛

DA PARTICIPAÇÃO DA PARTE POSTULANTE NA ASSEMBLÉIA GERAL DE
REFORMA ESTATUTÁRIA OCORRIDA EM 23-10-2020

Sabe-se , que o último processo eleitoral, realizado em 2017, mostrou a necessidade
de ajustar o estatuto, cumprindo fielmente as regras novas impostas pelo novo código civil,
e com condições clara de cumprimento fidedignamente com relação a preceitos estatutários,
afastamentos em tese, aquelas interpretações por parte dos membros da comissão eleitoral,
ou qualquer ato que visasse apenas o favorecimento diante de fatos obscuros, subjetivos, e
assim realizamos no dia 23/10/2020, a realização da REFORMA ESTÁTUTARIA COM A
PARTICIPAÇÃO EM MASSA DA CATEGORIA, com filmagens e atas , inclusive com a
participação do nobre candidato da CHAPA 02 e tudo ocorreu como manda a legislação,
com publicação de edital, prazos, assembleia específica em duas chamadas, participação e
divulgação da categoria, repito, inclusive com a participação do Postulante.

O nobre colega, em sua petição afirma que em menos de 06 meses, antes da
realização do pleito eleitoral, contudo, é oportuno frisar, que não há nenhuma vedação
LEGAL, que aponte o prazo para que seja reformado o estatuto, e tudo que nao esta
expressamente proibido é permitido, princpio básico do direito privado, e que tal mudança
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sequer houve contestação em MPT, Justiça ou qualquer ato que demonstrasse violações
neste novo estatuto que ja esta em vigencia há mais de 07 meses.

Por isso, a reforma do estatuto foi necessária, cumpriram-se todos as exigências,
com edital de convocação publicado em 01-10-2020 no DOU- “ DIÁRIO OFICIAL DA
UNIÃO” , bem como no Jornal do Comércio, conforme portaria 17.593 de 24 de julho de 2020
para realização da Assémbleia em 23-10-2020 que trataria da reforma estatutária, inclusive
com a transparência diante do critério de elegilbilidade que , agora afirma com clareza, quais
os itens a serem cobrados quando da avaliação por parte da comissão eleitoral, sem nenhum
aforismo, achismo e sim com critérios técnicos objetivos sem espaco para interpretações
outras quaisquer.

Ocorre que no debate a reforma estatutária, a parte postulante em assembléia
requereu a palavra “na qual foi deferido” pelo presidente da entidade a qual ouviu os seus
argumentos; “ se expressando contrariamente única e exclusivamente com relação ao o
quórum” conforme mencionamos abaixo:

Douto julgador é de grande estranheza a parte postulante se manifestar tão somente às
vesperas da eleição sindical, tendo participado da reforma no ano de 2020 e ASSINADO a
lista de presente, sem apresentar quaisquer discordâncias quanto a LISTA DOS
ASSOCIADOS, LOCAL DE VOTAÇÃO.

Demonstrando nitidamente o caráter politico.
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Razão pela qual, pugna pelo INDEFERIMENTO da tutela pretendida, nos termos e
fundamentos abaixo;

DA IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ELEITORAL SINDICAL.
AUSÊNCIA DE NULIDADE OU VÍCIO. ÔNUS DA PARTE AUTORA

A parte demandante pugna, em sede de tutela de urgência, para que as eleições
sindicais sejam suspensas, apontando como motivo à mácula ao processo eleitoral, lisura
e às normas regentes. Além disso, aponta que o estatuto sindical foi modificado em
menos de 6 (seis) meses antes das eleições, o que também fere o processo eleitoral.

Ora, conforme já mencionado, o estatuto foi modificado em razão de que estava
em total desacordo com o Código Civel vigente no país. Além disso, possuía inumeras
omissões, o que gerava uma insegurança juridica para todos, tendo sido necessário
constar em ata, pelo eminente Procurador do Trabalho, Dr. Laizio, que deveria ser
realizado uma reforma estatutaria, informando que o processo inicialmente de reforma
ocorreu conforme manda a legislação e com ampla divulgação.

Frise-se que o proprio promovente, o sr. ALEXSANDRO VIERA DE SOUZA,
assina a sua prensença em ata, dando publicidade a sua participação e aceitação das
condições ali impostas.

Além disso, é necessário pontuar também que não há qualquer óbice temporal à
aprovação do estatuto sindical, sendo este, conforme teor do art. 59 do Código Civil,
modificado pela Assembléia Geral, com quorum estabelecido.
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O promovente, em sua petição, afirma que em menos de 06 (seis) meses antes da
realização do pleito eleitoral. Contudo, é oportuno frisar que

não há NENHUMA

VEDAÇÃO LEGAL, que aponte o prazo para que seja reformado o estatuto. Além disso, tal
reforma sequer foi atacada com contestação em MPT, respeitando o prazo na portaria de n º
17.593/2020 do Ministério da Ecônomia, que regula sobre alterações estautárias dentre outros
assuntos, não existindo nenhum pleito a justiça ou qualquer ato que demonstrasse violações
neste novo estatuto que ja esta em vigencia há mais de 07 meses.

Ora, Excelência, a parte autora não comprovou em NENHUM MOMENTO as
alegações repousadas na exordial, sendo dela o ônus da prova sobre os fatos que alega, com
arrimo no art. 373, I, do CPC.

Importante destacar ainda a lisura do certame e cumprimento dos prazos e etapas
estabelecidos no ESTATUTO, isso porque após a reunião incial com a Procuradoria do
Trabalho,

ficou acertado que os prazos de edital, quando fossem abertos, seriam

informados via sistema, bem como todas as documentações na medida que fossem
evoluindo o trabalho da comissão eleitoral. Os prazos são os seguintes:

1. Publicação do edital, dia 29/03/2021;
2. Requerimento de inscrição da chapa 01 – dia 30/04/2021; TEMPESTIVA
3. Requerimento de inscrição da chapa 02 – dia 31/04/2021; TEMPESTIVA
4. Oficio as pretensas chapas 01 e 02 – saneamento de documentação -05/04/2021
5. Respostas das chapas com juntada de documento dia 06/04/2021;
6. Indeferimento das duas chapas dia 07/04/2021 – ausência de documentação;
7. Recurso da chapa 01 – apresentando documentações saneadas; 08/04/2021;
8. Deferimento da comissão eleitoral da chapa 01 – 08/04/2021;
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9. Deferimento da comissão eleitoral da chapa 02 – 12/04/2021

Informando que os documentos da Comissão Eleitoral estariam à disposição no site
da Entidade, bastando acessar o sistema, e que por dia e hora, constará as informações
trazidas dos trabalhos realizados pela comissão eleitoral, atas, parecer jurídico e tudo que
for referente ao pleito esta disponivel, disponibilizando ainda no processo de mediação
TODOS os documentos que estariam na página da Entidade realizados pela Comissão
Eleitoral, ocorre que antes do documento se tornar público é necessário ser
CHANCELADO PELO MPT, e que nesse trilhar a comissão vem rigorosamente informando
conforme consta no sistema nossas petições, dando publicidade aos atos, de forma
democrática sem nenhum empecilho.

Note-se, Exa., que o proprio promovente afirma categoricamente que ocorreu o
INDEFERIMENTO DAS DUAS PRETENSAS CHAPAS, O QUE POR SI SÓ, ja legitima
que as ações tomadas pela comissão eleitoral, são baseadas em condições técnicas legais
prevista no estatuto da entidade, sem FAVORECIMENTO A NINGUÉM.

Nao há mais que se falar em regra de estatuto antigo, estando o novo aprovado com
quorum mínimo, registrado em cartório, fazendo parte do acervo juridico inclusive no
anexado na processo da carta sindical, como estatuto vigente, esse assunto de estatuto
anterior esta superado.

A regra de qualquer sindicato, associação é o estauto, inclusive este preconiza em seu
art. 117 o seguinte :
Art. 117 “serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos neste estatuto.”
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Sendo assim, pugna a este MM. Juízo para que seja INDEFERIDO O PEDIDO
LIMINAR DE SUSPENSÃO DO CERTAME ELEITORAL, visto que ausentes os requisitos
de plausibilidade do direito e perigo da demora. Isso porque o autor NÃO COMPROVOU
qualquer alegação que fora feita, prejuízo a particiipação ao pleito, acesso à informação
tampouco comprovou efetivamente a necessidade da suspensão do pleito, haja vista que
não requereu objetivamente pontos que apontassem ao MM Juizo descumprimento de
preceito estatutário, requerendo a condução por arbitragem sem justificar as ausências e os
limites de atuação do ábitro.

Dessa forma, pugna para que seja INDEFERIDO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO
CERTAME ELEITORAL DO SINDESV-PE.

DA TEMPESTIVA FIXAÇÃO DA LISTAGEM DOS ASSOCIADOS

É certo que por meio do estatuto no subseção II, versa sobre a relação dos votantes.

Elucida o Artigo 78. A lista dos associados em condições de votar será afixada em
local de fácil acesso, na sede da SINDESV-PE, no prazo de 05(cinco) dias que antecede a
eleição

em

primeira

onvocação

para

consulta

por

todos

os

interessados;

Registro, por oportuno, que houve a correta fixação de forma tempestiva da
respectiva listagem, conforme documento em anexo;

Tendo em vista que a eleição está prevista para ocorrer em 04 – 05 – e 06 de maio, a
listagem deveria ser disponibilizada em 29/04/2021, e ocorreu, conforme demonstra os
anexos acostados.
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Douto julgador, pertinente mencionar que a listagem oficial, contém, campo com o
nome ordenado, CPF, classificação, assinatura e páginas enumeradas, consta em sigilo,
tendo em vista a garantia prevista na lei geral de proteção de dados pessoais, nº 13.709 de
2018, pelo que pede a manutenção definitiva do sigilo.

Agindo em conformidade com o Estatuto Sindical, a listagem originou-se das
informações contidas no banco de dados dos quadro associativos da entidade.

Em conformidade com a Seção III do Estatuto Sindical, quanto as condições para
votar, têm-se por ELEITOR, nos termos do Art.77 “ Todo associado que na data da eleição
em primeira convocação estiver em pleno gozo dos seus direitos sociais, previsto neste
Estatuto”

Assim, os eleitores que estiverem em pleno gozo dos seus direitos sociais, estarão na
listagem dos associados.

Ainda, por meio do Artigo 80. § 1º “A entidade obriga-se a oficiar as empresas
solicitando do seu quadro funcional relação dos empregados com desconto em folha em
favor da Entidade, intuito único de manter atualizado de forma fidedigna os dados do
cadastro da Entidade, respeitados os prazos estabelecidos neste Estatuto.”

A Entidade respeitou e cumpriu na íntegra o que prevê o § 1º do artigo 80, (conforme
doc em anexo).

Esclareço ao Douto Julgador, que o sindicato requerido, comprometeu-se em oficiar
as empresas da respectiva categoria, para disponibilização da relação dos empregados
associados. (conforme doc em anexo.)
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Ainda, esclareço ao Julgador que quanto as empresas mencionadas pela parte
postulante “ALFORGE, MANDACARU, ACESSO VIGILÂNCIA, FAMASEG, SEGVALE,
SALGADO

AGROPECUÁRIA,

SEGURANÇA,

COLISEU

USINA

SEGURANÇA

SEGURANÇA,

SALVADOR

DE

VALORES,

SEGURANÇA,

MACEDO
GADELHA

SEGURANÇA E REFERENCIAL SEGURANÇA”

Estas foram devidamentes oficiadas para o cumprimento estatutário nos termos do
art. 80. Parágrafo primeiro, conforme e-mail em anexo, consta o respectivo esclarecimento. “

ALFORGE possui 310 sócios
MANDACARU possui 73 sócios
ACESSO VIGILÂNCIA não possui sócios
FAMASEG não possui sócios
SEGVALE não possui sócios
SALGADO AGROPECUÁRIA possui 1 sócio
USINA SEGURANÇA DE VALORES atua com escolta armada
MACEDO SEGURANÇA empresa desconhecida sem registro na receita federal
COLISEU SEGURANÇA empresa desconhecida sem registro na receita federal
SALVADOR SEGURANÇA atua com escolta armada
GADELHA SEGURANÇA não desconta desde a MP 873/2019
REFERENCIAL SEGURANÇA não há sócios”

Elucido ao Douto Julgador que não cabe à Entidade Sindical atuar como fiscal em face
das respectivas empresas quanto ao correto cumprimento do envio da listagem, cabe ao
sindicato requerido oficiar e solicitar informações dos associados, que sofrem desconto no
seus contracheques, tornando-os aptos a exercerem o direito ao voto conforme Estatuto.
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No entanto, na convenção coletiva da categoria vigente, na cláusua .69 da CCT/2021
demonstra a obrigatoriedade da empresa no envio mensal da respectiva lista dos associados.

Dito isto, a Entidade Sindical agiu em conformidade com o Estatuto vigente, fixando
tempestivamente na SEDE do sindicato, bem como na plataforma vitual, “colocar site”, a
LISTAGEM DOS EMPREGADOS COM OS RESPECTIVOS DESCONTO EM FAVOR DA
ENTIDADE, os tempo assim como ELITOR APTOS A VOTAR.

Percebe-se da parte postulante aspectos políticos na demanda, tendo em vista que
todas as etapas para a correta eleição PARTIRAM dentro da legalidade e em conformidade
com o Estatuto Sindical, não havendo quaisquer motivos capazes de suspender a eleição por
motivo de adequação das listas, frente ao correto cumprimento estatutário, razão pela qual
pede o INDEFERIMENTO da medida requerida.

Ainda em conformidade com o previsto no Estatuto, nos termos do Art. 92, § 2 º

“ Para o eleitor/associado do qual o nome não conste na lista de votantes o voto será
coletado em separado com a apresentação de um dos documentos constantes nas alíneas
anteriores e o contracheque do mês que comprove sua condição de eleitor e o
contracheque do mês anterior se a eleição se der antes do dia 10 e do mês se a eleição se
der após o dia 10, ou recebido de quitação da mensalidade correspondente aos meses
citados”
Ou seja, ocorrendo inércia por parte da empresa em disponibilizar a listagem dos
associados, O ASSOCIADO ADIMPLENTE PODERÁ VOTAR, mediante a comprovação,
não havendo qualquer impedimento para aquele profissional votar.
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Diante da realidade fática trazida e do robusto acervo documental carreado aos autos,
não há motivos para o acatamento da tutela pretendida, razão pela qual busca pelo TOTAL
INDEFERIMENTO

Pede-se, desde logo, o INDEFERIMENTO da medida requerida, tendo em vista que
a parte requerida AGIU EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO quanto a listagem,
disponibilizando-a tempestivamente e em conformidade com o previsto no respectivo
Estatuto, razão pela qual os fatos alegados na exordial NÃO TEM O CONDÃO DE
INFIRMAR A REALIDADE FÁTICA CUMPRIDA PELA ENTIDADE.

DO CORRETO CUMPRIMENTO QUANTO AO DISTANCIAMENTO SOCIAL NO
MOMENTO DA VOTAÇÃO

Sabe-se que o mundo enfrenta a pandemia- COVID/19, e que a adaptação diante dos
acontecimentos é inevitável.
Agindo nos termos do que orienta a OMS, à Entidade sindical se preocupa com a
saúde de todos os associados.
Diante do atual cenário, nas seções eleitorais terão adesivos para orientar quanto ao
distanciamento e mesários com escudo facial, uso de máscara obrigatório, higiênização, bem
como demarcação na fila para a votação, EVITANTO O CONTATO FÍSICO entre os
eleitores e dentro da seção eleitoral para a proteção de todos que participarem da eleição.
Será orientado o distanciamento de no mínimo 1 metro de distância.

Inclusive será disponibilizado PASSO A PASSO para o eleitor, nos termos do que o
TSE

disponibilizou

nas

eleições

do

ano

de

2020.

Sendo

o

seguinte;
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“Entre na seção eleitoral e fique na frente da mesa; mostre seu documento oficial com foto
em direção ao mesário; após o mesário ler em voz alta o seu nome, confirme que é você;
guarde o documento; limpe as mãos com álcool em gel; assine o caderno de votação; se
precisar do comprovante de votação, solicite ao mesário; quando a urna for liberada,
dirija-se à cabine de votação; digite os números da chapa pretendida; na saída, limpe as
mãos com o álcool em gel novamente.”

As medidas gerais na página 10 em diante, demonstram as medidas à serem
cumpridas, e se espelhando no TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL à Entidade Sindical
Página 18 de 31

Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores de Empresas de Segurança, Vigilância
Patrimonial, Vigilância Orgânica e de Cursos de Formação e Especialização de
Segurança e Vigilância no Estado de Pernambuco
Fundado em 22 de Março de 1986 e Homologado em 06 de Novembro de 1986

Rua do Sossego, 279 – Boa Vista – CEP 50050-080 – Fone: (81) 3421.1964 – Recife – PE
C.N.P.J. 10.580.199/0001-28

investiu nas medidas e garantirá a segurança de todos que participarão da respectiva
eleição, com ampliação dos cuidados.

Registro, por oportuno, que o quantitativo de eleitores que participaram das eleições
do ano de 2020, tendo como exemplo “colégio eleitoral” que comportaram em torno de
3(três) à 4(quatro) mil votantes, não deixaram de cumprir com as medidas gerais de
distanciamento, se adequando ao distanciamento, às extensão de horários, higienização,
proteção dos eleitores, e todas as medidas necessárias para evitar a contaminação, garantido
a segurança dos eleitores.

A parte postulante aborda que no pleito do ano de 2017 não vivíamos numa
pandemia, no entanto, a parte postulante deixou de considerar que o MUNDO vivencia a
pandemia apontada, se adequando ao NOVO NORMAL, e cumprindo todas as medidas
orientadas pelo GOVERNO E OMS para que nese novo desafio cada cidadão concentre
esforços para buscar seu controle.
Sugere a parte postulante alguns locais com ventilação aberto e amplo para as urnas
serem fixadas, sugerindo os seguintes locais “ACADEMIA DE POLÍCIA, CÍRCULO
MILITAR E SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS”.
A parte requerida esclarece que O PATRONO DA CHAPA 2, “ Dr. Rodrigo Galindo”
já havia se manifestado sobre este pedido em Ata de Reunião da Comissão Eleitoral do pleito
do SINDESV-PE ocorrida em 20-04-2021, quando com a palavra se manifestou no sentido de
sugerir “Que as demais urnas sejam fixadas em local ACADEMIA DE POLÍCIA, CÍRCULO
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MILITAR OU CLUBE OFICIAL”

Após a referida sugestão da CHAPA 2, a Comissão Eleitoral prontamente em
atendimento ao que tivera sido sugerido, expediu ofícios no MESMO DIA, 20/04/2021, para
a Academia de Polícia, Círculo Militar e Clube Social, cuja numeração está tombada no
FNO11/2021, bem como FN010/2021.

Esclareco

ao

Douto

Julgador

que

as

respectivas

RESPOSTAS

FORAM

INFRUTÍFERAS, com o embasamento de que “IMPOSSIBILITADOS DE ATENDER A
SOLICITAÇÃO”

Ou seja, a solicitação foi plenamente atendida, com o envio dos ofícios no mesmo dia,
20-04-2021, cuja resposta foi no sentido de não atender a solicitação requerida, razão pela
qual aponta a parte requerida ao douto Julgador, QUE RESTA INVIÁVEL A
REALOCAÇÃO DAS URNAS NOS LOCAIS SUGERIDOS.
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Ainda, em relação a realocação das urnas nos clubes sociais, por meio do Decreto
Estadual de n 50.433- 15/03/2021, no artigo 9; “Permanece vedada a realização de shows,
festas, eventos sociais de qualquer tipo, com ou sem comercialização de ingressos, em
ambientes fechados ou abertos, públicos ou privados, INCLUSIVE EM CLUBES SOCIAIS...”

Quando ao “Sindicato dos Rodoviários” a parte postulante aponta como sendo o
local que acomodaria o referido pleito, contudo tal requerimento NÃO MERECE SER
ACOLHIDO, pelos seguintes fatos, a parte postulante deixou de apresentar a estrutura do
referido local, bem como suas instalações, tamanho, e planta to local, inviabilizando análise
específico do local.

Além de ser “casa estranha” quanto a categoria e por desconhecimento das suas
instalações físicas, conforme supracitado, seria contraditório a Comissão Eleitoral acatar tal
pleito sem nenhuma justificativa, diante dos fatos e por conhecer as instalações físicas do
SINDESV-PE, o vigilante vota na CASA DO VIGILANTE como sempre ocorreu nas eleições
anteriores, sendo nesse momento adequado as condições sanitárias impostas diante ao
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enfrentamento do SARS-CoV-2.

Dito isto, percebe-se da parte postulante aspectos políticos na demanda, razão pela
qual pugna pelo INDEFERIMENTO da medida requerida.

Caso seja acatada a medida pretendida, é pertinente esclarecer os efeitos
irreversíveis da medida aplicada, pelo que PUGNA PELO INDEFERIMENTO da tutela.

DA RECUSA DA PARTICIPAÇÃO DA ARBITRAGEM

De acordo com o que prevê a legislação de arbitragem, os pontos consensuados
devem ser limitado nos termos previstos no contrato que aceita a arbitragem com
resolução do conflito extrajudicial, sendo certo, que quando em sede de mediação no
MPT tombado sob o nº 00509.2021.06.000/0 , ficou indagado pelo coordenador do pleito
eletoral aos postulantes da mediação, quais eram os limites da imposição do árbitro, ou
seja, em qual cenário ele decidiria sobre os temas oriundos do pleito, sendo respondido
pelo nobre Adv. da chapa 2 postulante causídico da presente demanda, que os termos
da arbitragem cingiriam exclusivamente nos itens COMISSÃO ELEITORAL, LISTA DE
VOTANTES, ROTEIROS, esclarecendo oportunamente os causídicos coordenadores do
pleito, que tais assuntos já tinha previsão legal contemplados na carta política sindical
“Estatuto” e que não poderiam ser julgados a revelia das normas contempladas com a
aprovação de vontades da Assembléia Geral constando inclusive no ROL DE
PARTICIPANTES, o referido autor desta ação, sendo assim, tornou-se impossibilitado o
acordo de conduzir o pleito sob a égide da arbitragem.

Insta informar que o SINDESV - Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores de
Empresas de Segurança, Vigilância Patrimonial, Vigilância Orgânica e de Cursos de
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Formação e Especialização de Segurança e Vigilância no Estado de Pernambuco,
inscrito no CNPJ sob o nº 10.580.199/0001-28, tinha conforme força do estatuto que
realizar eleições no ano de 2017.

Nessa epoca, o nosso estatuto estava em total desacordo com o código civil vigente
no pais, alem de ter inumeras omissões o que gerava uma insegurança juridica muito
grande, para todos, tendo sido necessário constar em ata, pelo eminente Procurador do
Trabalho, Dr. Laizio, que deveria ser reazliado uma reforma estatutaria, informando que
o processo inicialmente de reforma ocorreu conforme manda a legislação e com ampla
divulgação, a sombra disso, reflete que o proprio requerente a mediação o sr.
ALEXSANDRO VIERA DE SOUZA, assina a sua prensença em ata, dando
publicidade a sua participação.

Contudo, contando ainda a epoca dos fatos em 2017, ressalto, que no dia 23 de
março de 2017, a chapa 02, oposição, na qual inclusive constava o autor da referida
mediação em epigrafe, como encabeçador da chapa, adentrou junto ao sistema
eletrônico do MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, alegando varios motivos,
para que fosse aberto procedimento de mediação no pleito eleitoral, cujo tombo foi nº
000969.2017.06.000/0,

sendo

a

entidade

SINDESV/PE,

intimada

do

referido

procedimento, ocorrendo a primeira audiência no dia 05.05.2017.

Neste cenario ja era de facil interpretação que a chapa (02), conduzido pelo Sr.
ALEXSANDRO VIEIRA DE SOUZA, candidato a PRESIDENTE, estava claramente
trazendo fatos e motivos inveridicos para os nobres procuradores do MINISTERIO
PUBLICO FEDERAL, com a finalidade de apresentar que a situação, CHAPA (01) iria
dificultar ou causar manobras prejudiciais ao bom andamento do sufragio, o que data a
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maxima vênia, em nenhum momento ocorreu.

Durante as instruções de audiencia de mediação, restou comprovado que os
solicitantes, CHAPA (02), queriam a todo custo impor medidas somente visto na epoca
da segunda guerra mundial na qual o mundo conheceu o maior estadista chamado
ADOLF HITLER.

Nas audiencias DURANTE TODO O PROCESSO, as vontades da CHAPA (02),
eram sempre impostas, vezes indo ate em confronto com o exposto no ESTATUTO, mais
sempre com a experiência e a condução dos PROCURADOS DO MINISTERIO
PUBLICO DO TRABALHO, a situação, era sempre contornada de forma tecnica, e a
todo momento a situação, CHAPA (01) estava buscando que a democracia fosse exercida
em sua plenitude, nao sendo nunca objeto de arrogância, como demonstrando pelos
integrantes da chapa 02 em varios momentos da MEDIAÇÃO CONVOCADA PELA
PROPRIA CHAPA 02.

Ocorre Exa. Procuradora, que a epoca os PROCURADORES DO TRABALHO,
demonstraram durante todo o processo eleitoral, a IMPARCIALIDADE, nunca
decidindo, sempre MEDIANDO, demonstrando as partes que o acordo em
determinados assuntos era a melhor alternativa para que o pleito ocorresse.

Nessa primeira audiência na data acima, foi mencionado que assuntos diversos
iriam ser tratados no avançar da mediação.

No dia 29/06/17, no curso das eleições, que ocorreram entre os dias 28,29,30 e 01
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de julho, talvez a audiencia mais importante sobre o que paira a discussao da materia no
caso em apreço concordaram com veemência, e por provocacao das proprias chapas.

Acerca da colheita dos votos, formulou proposta de mediação consistente, em
primeiro lugar, na designação de um dos membros do MPT como presidente da mesa
apuradora, a realização da apuração dos votos na sede do MPT, bem como a designação
da data correspondente ao domingo, dia 2 de julho de 2017, para realização da apuração
dos votos, a partir das 13h.

Conforme preconiza o Estatuto da entidade a COMISSÃO ELEITORAL, é uma
ato de nomeação do PRESIDENTE DA ENTIDADE, que indica, sendo legalmente
formada, e tendo a primeira data para o sufragio nos dias 24,25,26 e 27 do mês de MAIO
do corrente ano.

Observe inclita PROCURADORA, que durante o pleito eleitoral, foram realizadas
cerca de 12 audiências, junto ao processo de mediação compostos de DOIS
PROCURADORES DO TRABALHO.

Que durante o processo de mediação, buscaram entender a essencia do conflito,
seja vezes por lista de votantes, depois cedulas de votação, comissão eleitoral, roteiros,
contagem de votos, enfim todo o pleito atendeu fielmente a balança da justiça, do
equilibrio e que de fato no dia 02/07/2017, quando da contagem dos votos, dai o
DESESPERO caiu na cabeça de quem se apresentava como “vitima”, vitima, esta, que
sequer respeitou toda a condução ardua e de reuniões longas que vezes passava dos
horarios dos servidores da instituição MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, que de
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forma incansavel, indiferente do resultado agiu sempre com prudência, legalidade,
impessoalidade e com muita moralidade.

Não é plausivel que apos a proposta de contagem dos votos ser no MINISTERIO
PUBLICO DO TRABALHO, na presença do PROCURADOR CHEFE, inclusive com
anuência, dos integrantes das CHAPAS, COM ASSINATURA CLARA DE SEUS
RESPECTIVOS CAUSIDICOS, concordaram em nomear como PRESIDENTE DA MESA,
APURADORA DOS VOTOS, O PROCURADOR CHEFE, que de acordo com o estatuto
da casa, outorga questões de decisão, quando se surgiu o impasse dos votos em
separados.
É de bom alvitre mencionar, que alem de ser PROCURADOR DO TRABALHO,
naquele singelo ato, estava tambem na condição de presidente da mesa apuradora, com
definões obvias de impasses que surgiram e a devida aplicação da regra prevista no
estatuto da entidade.
A apuração dos votos ocorreu no dia 02/07/17, figurando o Procurador Dr.
LAIZIO, como presidente da mesa apuradora, na forma previamente consensuada pelas
partes, foi dado inicio por volta das 13:15, e com um debate exaustivo, foi discutido como
seria a validação dos votos,

Na qual pedimos vênia para colacionar trecho da ata
“(...) nesse momento, com os consensos até aqui obtidos, e tendo
em vista os encaminhamentos a que esses consensos chegaram,
resolveu o Sr. Procurador suspender momentaneamente a análise
da deliberação acerca das duas questões pendentes relacionadas ao
quórum e à validade dos votos colhidos em separado, passando ao
batimento das listas na forma em que consensuada.” (fls. 02 da ata,
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ID nº 9b4684e). Neste momento passou-se à conferência detalhada
de todas as listagens de votantes das 16 (dezesseis) urnas
apresentadas, registrando-se as ocorrências na forma do quanto
consignado às fls. 3 da ata, enquanto as chapas, pelas suas
representações, debatiam acerca das questões controversas postas
para discussão. Após novamente horas de verificação das listagens,
com o apoio e esforço de vários representantes das chapas que ali
estavam presentes, verificação que, aliás, teve aproximadamente
9h de duração (das 15h até as 2h da manhã da segunda-feira dia 3
de julho, sendo que a efetiva apuração somente começou às
2h30min), as partes finalmente informaram que obtiveram
consenso em relação ao primeiro ponto, relacionado ao quórum,
aceitando a apuração dos votos com o quórum atingido, na forma
do art. 104, alínea “d” dos estatutos, tendo o MPT destacado que
foi obtido um quórum de 47,35% (quarenta e sete vírgula trinta e
cinco por cento).

O segundo ponto, talvez o mais ENFATICO, recaiu sobre como deveria ser a
validação dos requisitos dos votos em separados, visto que o estuto é claro no seu art.
94,95, sendo certo que diante do impasse que durou horas, de discussao inocua, ou seja,
nao avançava o PROCURADOR DO TRABALHO, que estava na condição de
PRESIDENTE DA MESA APURADORA DOS VOTOS, deveria decidir aplicando o
que entendia do estatuto, porque deixa claro, o procedimento a ser adotado nesta
situação.

pedimos vênia para transcrever a ata
“Quanto ao segundo ponto pendente, em relação ao qual não se
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obteve o consenso das representações das chapas, cuja decisão foi
incumbida ao MPT para possibilitar o início da apuração dos votos,
(...)” (fls. 04 da ata, ID nº 9b4684e). Assim, em vista da ausência de
consenso das partes sobre ponto crucial para o deslinde das
eleições, levantado diversas vezes durante o procedimento de
mediação e jamais conciliado pelas próprias partes, e, naquele
momento, tendo as chapas incumbido, por consenso prévio e
expresso, ao MPT, não mais na condição de mediador, mas na
qualidade de Presidente da Mesa Apuradora - consoante aliás
previsto no art. 94, ‘b’, dos estatutos -, a tarefa de solução ao
impasse, deu o MPT, então, a solução que lhe parecia mais correta
e justa à luz dos próprios estatutos, no sentido de serem ‚(...)
contabilizados como VÁLIDOS os votos dos trabalhadores
que apresentaram, além dos documentos de identificação
previstos no art. 95, alíneas ‚a‛ a ‚f‛ pelo menos 2 (dois)
contracheques e/ou recibo(s) de quitação de mensalidades
referentes ao período

de

novembro/2016

a

maio/2017,

conforme interpretação do art. 95, ‚g‛ dos estatutos, devendo ser

descartados os votos dos trabalhadores que não apresentaram
esta

documentação

ou

que

apresentaram

documentação

relacionada à quitação em número inferior de meses ao citado.‛

DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA O PROCURADOR DO TRABALHO

A argumentação, assim, da representação da Chapa 2, veiculada naquele
processo, era em síntese, no sentido de que, em razão da decisão ministerial,
supostamente equivocada, que decidiu considerar 2 (dois) contracheques, ao invés dos
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6 (seis) pretendidos, para aceitação do trabalhador vigilante na condição de eleitor, foi
determinante para sua derrota nas eleições, na medida em que, adotado o critério
diverso, correspondente aos 6 (seis) meses, um universo ainda menor dos 145 (cento e
quarenta e cinco) trabalhadores que votaram em separado seria aceito, o que, na sua
visão, seria suficiente para compensar a diferença de 62 (sessenta e dois) votos a menos
que teve em relação à Chapa 1.

O que mais deixa irresignado é que as mesmas pessoas que outrora, procuraram
o MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO, afirmando que a situação ( chapa 01) era
ditadura e que necessitavam de uma MEDIAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DO
MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO, demonstram ser vorazes quando perderam
de forma democratica, ao ponto de evidenciar criticas aos membros do MINISTERIO
PÚBLICO DO TRABALHO.

DO PREJUÍZO E DA IRREVERSSIBILIDADE DO ADIAMENTO

Nos termos do CPC, por meio do Ar. 300 “A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.”

No caso em tela não resta configurado os elementos que evidenciem perigo de dano ou risco,
pelo que pugna o INDEFERIMENTO da tutela pretendida.

Douto Julgador, se, por ventura a medida vier a ser acatada, é de grande relevância apontar
os prejuízos que o SINDESV-PE, bem como o ERÁRIO PÚBLICO irão sofrer.
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Explico o porque;

O Sindicato da respectiva categoria oficiou ao Comando Geral, 16º BPM, 4º BPM, 9ºBPM,
BIESPE, BEPI, para auxiliarem na Segurança Pública, haja vista ser uma categoria de
profissionais de segurança privada, que atuam armados, e que em outros pleitos já ocorreu
eregistro de ocorrências criminais.

Douto Julgador, em resposta ao ofício, os comandantes dos referidos batalhões,
mencionaram PLANEJAMENTO EXTRAORDINÁRIO com emprego da Segurança
Pública, disponibilizando viaturas e efetivos para organização do pleito, e que uma
reverssibilidade do pleito, na data já previamente agendada, colocaria TODOS OS
ESFORÇOS da Entidade em cheque e TODO PLANEJAMENTO OPERACIONAL por parte
da Autoridade Pública jogados no lixo, por isso, diante dos prejuízos latentes, REQUER O
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA.

Registro, por oportuno, que a Entidade receberá no domingo, 02-05-2021, os carros locados
conforme planilha de custo em anexo, suportados pela Entidade que terá que disponibilizar
a liberação de 4(quatro) urnas intinerante do interior do Estado de Pernambuco.

Estes carros serão liberados com 4(quatro) ocupante, sendo presidente da urna, dois
mesários, e um motorista do veículo, com o pagamento de 4(quatro) diárias pela prestação
do serviço, combustível, alimentação e hospedagem, o que impacta DIRETAMENTE no
orçamento da Entidade Sindical.

PORTANTO, PUGNA PELO INDEFERIMENTO DA TUTELA PRETENDIDA.
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DOS PEDIDOS

Diante do exposto, PUGNA O SINDESV-PE nos termos do CPC/2015, e do
Estatuto Sindical, pelo INDEFERIMENTO DA TUTELA PRETENDIDA em todos os
TERMOS E FUNDAMENTOS.
PUGNA ainda pela manutenção da eleição nos dias 04-05 e 06 do mês de maio do ano
de 2021.

Termos em que,
pede deferimento.

Recife, 30 de abril de 2021.

ELAINE CRISTINA DA SILVA
OAB-PE 45.035
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