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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
12ª Vara do Trabalho de Natal
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 21A REGIAO - PRIMEIRA INSTANCIA,
3104, LAGOA NOVA, NATAL - RN - CEP: 59063-901
(84) 40063223 - 12vtnatal@trt21.jus.br

 Processo: RTSum - 0000395-26.2018.5.21.0042
AUTOR: FRANCISCO BENEDITO DA SILVA, CPF: 273.839.114-15, WELLINGHTON ANTONIO

 FELIX RIBEIRO, CPF: 455.376.404-06
Advogado(s) do reclamante: FLAVIO MOURA NUNES DE VASCONCELOS, PATRICIA MARTINS

 URBANO TARGINO
REU: SIND INT DOS TRAB VIG EM EMP DE VIG E SEG PRIV,MONIT.ELET,AG TATICO
MOVEL-ATM, VIG.ORG, CURSOS DE FORM DE VIG,VIGIAS E CINOFILOS DO

 RN-SINDSEGUR, CNPJ: 14.008.958/0001-33
 Advogado(s) do reclamado: ROBERTO FERNANDO DE AMORIM JUNIOR

ATA DE JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO Nº 395/2018

SENTENÇA PJe-JT

Aos 17 dias do mês de maio do ano de 2019, estando aberta a audiência na respectiva sala da 12ª Vara do
Trabalho de Natal/RN, com a presença da Sra. Juíza, Dra. Lilian Matos Pessoa da Cunha Lima, foram
apregoados os litigantes,

FRANCISCO BENEDITO DA SILVA

WELLINGHTON ANTONIO FELIX RIBEIRO

Reclamantes

SIND INT DOS TRAB VIG EM EMP DE VIG E SEG PRIV,MONIT.ELET,AG TATICO
MOVEL-ATM, VIG.ORG, CURSOS DE FORM DE VIG,VIGIAS E CINOFILOS DO RN -
SINDSEGUR

Reclamado

Dispensado o relatório, em consonância com o disposto em norma consolidada, tendo em vista tratar-se
de rito sumaríssimo.

FUNDAMENTOS DA DECISÃO

DO MÉRITO

Pretendem os autores, através desta ação, além da concessão do benefício da justiça gratuita, a declaração
de nulidade da suas exclusões dos cargos da Diretoria do SINDSEGUR bem como a condenação do
reclamado em obrigação de fazer consistente na expedição de ofícios às empresas EMVIPOL e
INTERFORT, informando/requerendo que os reclamantes sejam postos em disponibilidade em favor do
sindicato com licença remunerada, nos termos da cláusula 48ª da CCT SINDSEGUR/RN, e que se
abstenham de tentar impedir os reclamantes de exercerem o seu trabalho em prol da categoria.

Relatam os obreiros, em resumo, que foram eleitos para os cargos de Coordenador Geral e Diretor de
Finanças do SINDSEGUR, com início do mandato em 08/07/2015 e término do mandato em 08/07/2019;
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que, por motivo de doença, para não prejudicarem o sindicato, requereram o remanejamento dos cargos
para a suplência; que permaneceram à disposição do SINDSEGUR com remuneração de um piso salarial
da categoria a título de ajuda de custo, conforme ata da reunião extraordinária da Diretoria Executiva em
14/12/2017; que a referida reunião ocorreu em conformidade com o art. 29 do Estatuto Sindical; que, no
dia 15/03/2018, o primeiro reclamante, Sr. Francisco Benedito, foi surpreendido com um ofício do
SINDSEGUR realizando sua devolução à empresa EMVIPOL; que, portanto, foi retirada sua
disponibilidade em favor do sindicato, sob alegação de motivos administrativos; que, em 21/05/2018, o
segundo reclamante, Sr. Wellington, também foi surpreendido com um ofício do SINDSEGUR,
realizando sua devolução à empresa INTERFORT; que, portanto, foi retirada sua disponibilidade em
favor do sindicato, sob a alegação de motivos administrativos; que tais devoluções implicaram no
descumprimento dos termos definidos na ata da reunião da diretoria realizada no dia 14/12/2017, os quais
foram ratificados por meio da assembléia geral extraordinária realizada em 18/12/2017; que, não bastasse,
no dia 05/06/2018, descumprindo os preceitos instituídos por meio do Estatuto Sindical, o atual
coordenador geral do SINDSEGUR, por meio de assembléia geral ordinária convocada para fins de
aprovação de contas, destituiu/excluiu os reclamantes de seus cargos; que o sindicato não disponibilizou a
ata da assembléia para apuração da discussão ocorrida no dia 05/06/2018; que não houve resposta à
notificação extrajudicial enviada ao sindicato; que o novo coordenador geral do SINDSEGUR está usando
todos os artifícios para tentar afastá-los do sindicato, visando a candidatura de sua chapa na próxima
eleição sindical; que, embora o referido coordenador alegue que há valores a serem devolvidos, quando
do recebimento dos documentos financeiros, afirmou, em áudio, ter recebido a tesouraria com todas as
contas ajustadas; que, além disso, o coordenador não pontua qual o valor a ser devolvido; que a discussão
orçamentária é totalmente desvinculada da discussão relativa à exclusão do quadro social; que a medida
adotada pelo coordenador geral contrariou o estabelecido no estatuto sindical, pois, de acordo com a
previsão estatutária, somente por meio de assembléia geral extraordinária, com edital informando acerca
da referida destituição/exclusão, seria possível validar o ato de destituição de agentes sindicais; que,
ferindo os ditames do estatuto sindical, o SINDSEGUR está se negando a entregar a ata de assembléia do
dia 05/06/2018; que o sindicato não esclareceu as faltas imputadas aos reclamantes, negando o direito à
ampla defesa e ao contraditório; que, além disso, não ocorreram os motivos descritos no estatuto para fins
de exclusão; que o edital de convocação da assembléia ocorrida em 05/06/2018 não continha qualquer
indicação de que, na ordem do dia, seria tratado de assunto inerente à exclusão ou destituição de dirigente
sindical; que foi deliberada a discussão de contas de 2017 que foram assinadas pelo atual coordenador
geral, Sr. Pablo, quando, na verdade, deveriam ter sido averiguadas e analisadas pelo coordenador em
exercício à época, Sr. Francisco Benedito; que a apuração orçamentária somente pode ser determinada por
meio de Assembléia Geral Ordinária, conforme art. 19 do Estatuto Sindical, sendo esta também
competente para apreciar a aprovação de relatórios, reivindicações salariais e eleição da diretoria
executiva; que, de acordo com o art. 21 do Estatuto Sindical, a assembléia geral extraordinária tem
competência para deliberar sobre assuntos não previstos no art. 19, dentre os quais está a possibilidade de
discutir acerca da destituição de dirigentes sindicais e associados; que a reclamada não cumpriu com as
determinações explícitas no Estatuto Sindical, tornando nulo o ato de expulsão/destituição; que não foi
observado o quórum de 2/3 estipulado para votação que tem por finalidade a exclusão/destituição de
dirigente sindical; que a forma como foi conduzida a exclusão dos reclamantes ainda feriu os arts. 57 a 60
do Código Civil/2002, em razão do claro desatendimento ao Estatuto do SINDSEGUR; que, em razão da
retirada indevida da disponibilidade integral em favor do sindicato, foi enviada uma notificação
extrajudicial ao reclamado requerendo esclarecimentos acerca deste fato; que, em resposta, o
SINDSEGUR apenas ratificou a exclusão dos reclamantes, sem justificar o motivo da devolução às
empresas.

O reclamado alega, em defesa, que de acordo com o art. 16 do Estatuto Social do SINDSEGUR, sua
estrutura interna é composta por cinco órgãos, quais sejam, Assembléia Geral, Conselho Deliberativo,
Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho dos Delegados Sindicais de Base; que o conselho fiscal,
composto por 03 membros titulares, tem competência para convocar assembléia geral através de abaixo
assinado da maioria de seus membros (art. 42 do Estatuto); que ao realizar imparcialmente a análise das
contas e escrituras do período de janeiro a dezembro/2017, o órgão fiscal concluiu pela reprovação das
contas, conforme parecer nº 001/2017, datado de 24/01/2018; que ficou demonstrado que o reclamante
Francisco Benedito da Silva utilizou recursos financeiros do sindicato para pagamento de despesas
pessoais durante o período averiguado, como pagamento de contas telefônicas, refeições em restaurantes e
compras em supermercados; que tais irregularidades contaram com a co-participação do então Diretor
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Financeiro, sr. Wellington Antônio Félix Ribeiro; que, ao contrário do alegado da inicial, a discussão
orçamentária está totalmente relacionada com a exclusão dos reclamantes do quadro social do sindicato;
que o parecer do conselho fiscal foi encaminhado à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo; que,
obedecendo as disposições estatutárias, no dia 30/04/2018, o Conselho Deliberativo se reuniu para
realizar a leitura do parecer bem como para conceder o prazo de 15 dias para que os reclamantes
apresentassem defesa; que após a apresentação das respostas pelos reclamantes, o Conselho Fiscal
novamente se reuniu para leitura e avaliação das defesas; que, na oportunidade, o Conselho Fiscal,
mediante deliberação da maioria de seus membros (dois dos três titulares), resolveram convocar todos os
vigilantes associados para participarem da Assembléia Geral marcada para o dia 05/06/2018; que tal
assembléia foi marcada a fim de deliberar sobre o parecer do conselho fiscal relativo ao período de janeiro
a dezembro de 2017, deliberar sobre as defesas/respostas apresentadas ao conselho fiscal pelos
reclamantes, deliberar sobre a aprovação das contas e escrituras contábeis do sindicato e deliberar sobre
os demais assuntos de interesse da categoria; que o edital de convocação da assembléia geral foi
publicado em jornal e no site da entidade bem como foi divulgado em redes sociais (facebook e
whatsapp); que, em 05/06/2018, atendidos os ditames legais e estatutários, foi instaurada assembléia geral
na qual foram abordadas as questões expostas no edital de convocação; que, ao final, a assembléia
resolveu rejeitar as defesas apresentadas, excluir os reclamantes do quadro social da entidade sindical e
notificar os autores para devolverem os valores indevidamente usurpados da entidade sindical; que o
processo que culminou no desligamento dos reclamantes respeitou todos os direitos constitucionalmente
previstos, seja no tocante ao devido processo legal, seja no tocante ao contraditório e ampla defesa; que,
ao contrário do que os autores tentam fazer crer, a destituição decorreu da desaprovação específica de
suas contas (art. 56, I e II, do Estatuto Sindical) em razão dos atos de improbidade; que a defesa
apresentada pelo autor Francisco Benedito da Silva reconhece a improbidade praticada ao confessar o
ressarcimento de parte dos valores subtraídos de forma ilegal; que a prática reprovável do ex-presidente
Francisco Benedito da Silva somente ocorreu em decorrência da chancela e conluio com o tesoureiro
Wellington Antônio Félix Ribeiro; que o reclamante Francisco Benedito da Silva utilizava as finanças
para custear despesas pessoais com conta telefônica mesmo sabendo que o sindicato réu possuía contato
empresarial com empresas de telefonia para disponibilização de telefones funcionais; que o aludido autor
subtraía recursos do sindicato para pagamento de despesas pessoais em restaurantes; que o reclamante
Wellington Antônio Félix Ribeiro desviava recursos do sindicato mediante a apresentação de notas
fiscais/recibos forjados sem a devida entrega do material ou com material inferior ao devido; que, além
disso, o referido tesoureiro também desviou a arrecadação do imposto sindical apropriando-se da quantia
de R$ 22.128,24, pois restou apurado que o Sr. Wellington recebeu, sem autorização da categoria, quatro
cheques da RN SEGURANÇA no valor de R$ 5.532,00 cada um deles, apropriando-se dos referidos
valores que foram sacados diretamente na "boca do caixa"; que o mencionado reclamante somente
devolveu, por solicitação da diretoria, o valor de R$ 5.532,00, restando, a devolver, o valor de R$
16.596,18; que a referida informação somente foi descoberta após a notificação do sindicato para que a
RN SEGURANÇA comprovasse a quitação das mensalidades sindicais; que também foi comprovado que
o reclamante Wellington Antônio apresentou recibo de doação para justificar uma retirada de R$ 1.000,00
que sequer possuía autorização da categoria; que foram vários os motivos para desaprovação das contas
dos referidos diretores, o que resultou na destituição dos cargos, na forma do disposto no art. 56, I e II, do
Estatuto Sindical; que os reclamantes sempre foram informados de todos os fatos ocorridos ao longo da
destituição, pois a assembléia foi amplamente divulgada e todos os documentos sempre ficaram à
disposição na entidade sindical; que o edital, de fato, não trouxe qualquer alusão à destituição dos autores,
pois a assembléia foi convocada para a aprovação das suas contas, na forma do que dispõe o art. 42, IV,
do Estatuto Sindical; que, em verdade, a destituição ocorreu em conseqüência lógica, pois a desaprovação
das contas não gera apenas a inelegibilidade como a destituição do cargo, conforme art. 56, I e II, do
Estatuto.

Analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se, inicialmente, que os autores Francisco Benedito
da Silva e Wellinghton Antônio Félix Ribeiro exerciam, respectivamente, os cargos de Coordenador Geral
e Diretor de Finanças no Sindicato reclamado, quando, em 18/12/2017, foram remanejados, a pedido, para
a suplência de seus cargos, conforme aprovado em assembléia geral extraordinária realizada em
18/12/2017 (fl. 297/298), tendo assumido os referidos cargos os senhores Pablo Henrique Lima de Araújo
e Allan Cardek Soares de Andrade, nesta ordem.
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Em 24/01/2018, o Conselho Fiscal do SINDSEGUR, analisando as contas sindicais relativas ao exercício
2017, emitiu parecer (fls. 179/189) pela reprovação das referidas contas, em razão da constatação de
diversas irregularidades atribuídas aos reclamantes (Francisco Benedito da Silva e Wellinghton Antônio
Félix Ribeiro) notadamente concernentes à utilização de verbas sindicais em proveito próprio, bem como
requerendo à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo do Sindicato que fossem solicitados os
devidos esclarecimentos aos envolvidos.

Em 02/04/2018, conforme ata de reunião de fl. 293, o Conselho Deliberativo (órgão composto pela
Diretoria Executiva e pelo Conselho Fiscal, nos termos do art. 24, parágrafo único, do Estatuto Social - fl.
66) reuniu-se para apresentação do parecer pelo conselho fiscal e, no entanto, diante da ausência dos
diretores referidos no parecer, ora reclamantes, decidiu-se pelo reaprazamento da reunião.

Finalmente, em 30/04/2018, realizou-se a reunião do Conselho Deliberativo (fl. 190), em cujo ato
estiveram presentes os ora reclamantes, tendo-lhes sido concedido um prazo de 15 (quinze) dias para
apresentação de defesa quanto aos fatos que lhes foram imputados pelo parecer acima referido.

Os reclamantes apresentaram suas razões de defesa, conforme fls. 191/196, as quais foram lidas perante o
Conselho Fiscal em 25/05/2018, em reunião na qual restou decidida a convocação de assembléia geral
com a seguinte pauta: deliberação sobre o parecer do conselho fiscal relativo ao período de janeiro a
dezembro de 2017; deliberação sobre as defesas/respostas apresentadas ao Conselho Fiscal pelos diretores
Francisco Benedito da Silva e Wellinghton Antônio Felix Ribeiro; deliberação sobre a aprovação das
contas e escritura contábil do sindicato; deliberação sobre os demais assuntos de interesse da categoria (fl.
197).

O edital de convocação da assembléia geral foi subscrito por dois membros do conselho fiscal (fl. 198) e
amplamente veiculado em meios de comunicação (fl. 199, 278/279) sempre com expressa referência à
pauta definida por aquele conselho.

Em 05/06/2018, foi realizada a antedita assembléia geral, sob a direção do coordenador geral do sindicato,
na qual restaram aclamados, por unanimidade: a rejeição das defesas apresentadas pelos reclamantes; o
acolhimento parcial do parecer do conselho fiscal para aprovação das contas "com ressalvas apenas em
relação aos atos de improbidade praticados pelos srs. Francisco Benedito da Silva e Wellinghton Antônio
Félix Ribeiro"; a exclusão dos referidos ex-diretores do quadro social da entidade sindical; e a notificação
dos autores para devolução dos valores "indevidamente usurpados da entidade sindical" (fls. 200/202).

Em seguida, em 06/06/2018, foi expedida comunicação, aos autores, acerca da sua exclusão da diretoria
do sindicato (fls. 309/310).

Os fatos evidenciados nos autos, acima narrados, permitem concluir, de logo, que, ao contrário do quanto
afirmado na inicial, a discussão orçamentária está intrinsecamente ligada à exclusão dos autores do
quadro social do reclamado e que, ademais, os obreiros não só tiveram oportunidade de exercer o
contraditório, como, puderam apresentar defesa quanto aos fatos que lhes foram imputados (fls. 191/196),
tendo sido obedecido o rito estatutariamente previsto quanto à análise das contas, o qual, ao fim,
constituiu-se como o próprio procedimento administrativo para averiguação das irregularidades imputadas
aos obreiros.

Por outro lado, verifica-se, a partir do estatuto social da entidade ré (fls. 58/89), que o Conselho Fiscal
possui competência para convocação de assembléia geral ordinária por meio de abaixo assinado da
maioria de seus membros (arts. 42, IV, e 20 do Estatuto - fls. 65 e 71) e para provocar, também por
maioria de seus membros, a convocação de assembléia geral extraordinária por parte do Coordenador
Geral do sindicato, o qual não pode se recusar a fazê-lo (cf. inteligência do art. 22, caput e parágrafo 4º -
fl. 65).

No caso dos autos, utilizando-se da prerrogativa prevista no art. 42, IV, do Estatuto Social, o conselho
fiscal convocou assembléia geral ordinária para deliberar sobre a prestação de contas, nos termos do art.
19, I, do aludido Estatuto, como se verifica a partir da simples leitura do edital de convocação de fl. 265,
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no qual foram expressamente relacionados os assuntos intrinsecamente ligados à referida prestação,
repita-se: deliberar sobre o parecer do conselho fiscal relativo ao período de janeiro a dezembro de 2017,
deliberar sobre as defesas/respostas apresentadas ao conselho fiscal pelos diretores Francisco Benedito da
Silva e Wellinghton Antônio Félix Ribeiro e deliberar sobre a aprovação das contas e escrituras contábeis
do sindicato.

A Assembléia, observado o quórum previsto estatutariamente (art. 17, parágrafo primeiro, do Estatuto
Social - fl. 64), deliberou, como já ressaltado, pela rejeição dos argumentos de defesa apresentados pelos
autores e pela aprovação das contas "com ressalvas apenas em relação aos atos de improbidade praticados
pelos srs. Francisco Benedito da Silva e Wellinghton Antônio Félix Ribeiro", o que redundou na
deliberação pela exclusão dos reclamantes do quadro social da entidade sindical, nos termos do art. 56, I e
II, do Estatuto.

Ora, é bem verdade que, nos termos do art. 19 do Estatuto (fls. 64/65), não está incluída, dentre as
matérias cometidos à assembléia ordinária, a deliberação sobre a exclusão de integrantes do quadro social,
e que a pauta publicada com o edital de convocação da assembléia não incluiu, expressamente, tal
matéria. Contudo não há como olvidar que o próprio Estatuto Social impede que permaneçam no
exercício do cargo eletivo os associados que não tiverem suas contas definitivamente aprovadas e que
lesaram o patrimônio da entidade (art. 56, I e II - fl. 75).

Assim, não há como se furtar à conclusão de que a exclusão dos autores do quadro societário do
reclamado é decorrência automática da desaprovação de suas contas, por imperativo do próprio Estatuto
Social, tornando-se evidentemente despicienda a realização de uma Assembléia Extraordinária apenas
para registrar tal exclusão.

Nesse cenário, é fato que mesmo que tivesse sido adotado o procedimento requerido pelos autores, qual
seja, a convocação de assembléia extraordinária, esta não poderia decidir contrariamente à exclusão
prevista no estatuto, sendo que a modificação da norma prevista nos arts. 56, I e II, do Estatuto Social
demanda observância de procedimento próprio (art. 114 - fl. 89).

A seu turno, evidenciada a desnecessidade de deliberação em assembléia extraordinária, não há que se
falar em necessidade de observância do quórum de 2/3 previsto no art. 22, §2º, do Estatuto Social (fl. 65).

Ainda que assim não fosse e que efetivamente se fizesse imprescindível a exclusão dos autores por
decisão da assembléia extraordinária, consta dos autos que foi convocada, extraordinariamente, uma
assembléia especificamente para ratificar as decisões tomadas na assembléia ordinária do dia 05/06/2018,
tendo sido confirmadas todas aquelas decisões (fls. 334/335). Deste modo, ainda que fosse possível
vislumbrar a existência de nulidades quanto à exclusão dos autores do quadro social do réu, por
decorrência da assembléia ordinária realizada em 05/06/2018, tais nulidades estariam sanadas em face da
convalidação, em 21/08/2018, dos atos praticados.

Frise-se, por oportuno, que conquanto os autores afirmem que não incorreram em quaisquer motivos
ensejadores de exclusão, é certo que a documentação acostada aos autos, notadamente às fls. 191/196,
280/282, 301/305 e 313/318, corrobora a conclusão da assembléia geral quanto ao enquadramento dos
reclamantes nos arts. 56, I e II, do Estatuto.

Por fim, não procede a alegação inicial de que as contas do exercício 2017 deveriam ser averiguadas e
assinadas pelo coordenador em exercício à época, porquanto o exame das contas e escriturações contábeis
compete ao conselho fiscal (art. 42, I, do Estatuto - fl.71), o que foi observado no caso.

Em sendo assim, improcede o pedido de declaração de nulidade do ato de exclusão dos reclamantes
do quadro social do reclamado. Por conseguinte, improcedem, igualmente, os pedidos de
condenação da reclamada em obrigação de fazer consistente na expedição de ofícios às empresas
EMVIPOL e INTERFORT, informando/requerendo a disponibilidade dos reclamantes com licença
remunerada bem como em obrigação de não fazer consistente em abster-se de tentar impedir os
autores de exercer o mandato sindical.
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DA JUSTIÇA GRATUITA

Consta dos autos declaração firmada pela advogada dos autores (art. 105, NCPC) no sentido de que
a situação econômica em que estes se encontram não lhes permite demandar sem prejuízo do
próprio sustento ou da respectiva família.

Assim, considerando que não houve impugnação ao pleito ora em análise por parte da ré, bem
como não há, nos autos, qualquer elemento probatório que possibilite a este Juízo concluir que a
situação declarada inicialmente mantenha alguma incompatibilidade com os dispêndios cotidianos
advindos com dependentes e outras despesas imprescindíveis à manutenção própria e da família,
fica autorizada a concessão do benefício da justiça gratuita em favor dos autores (art. 5º, inciso
LXXIV, da CF e art. 790, § 3º, da CLT).

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Nos termos do art. 791-A da CLT, "ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos
honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze
por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".

Por sua vez, os arts. 85 e 86 do NCPC dispõem que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor", sendo que, havendo sucumbência recíproca, serão proporcionalmente
distribuídas as despesas entre os litigantes. Contudo, ressalva o art. 86, parágrafo único, do NCPC que,
"se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e
pelos honorários".

No presente caso, tendo formulado pedidos alusivos à declaração de nulidade da exclusão do quadro
social e à condenação do reclamado em obrigação de fazer e não fazer, os obreiros sucumbiram quanto a
todos os pleitos formulados.

Por esta razão, condenam-se os autores ao pagamento de honorários de sucumbência, na forma do
art. 791-A da CLT, fixados em 5% sobre o valor da causa.

Contudo, em se tratando de beneficiários da justiça gratuita, há de ser considerado o disposto no
art. 5º, LXXIV, da CF, que garante que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos". Partindo-se da premissa que a hipótese vertente
retrata uma situação em que os obreiros comprovaram satisfatoriamente a insuficiência de recursos
para arcar com despesas processuais, pelo menos até este estágio da tramitação processual, convém
aplicar ao caso sob exame o disposto no artigo 98, § 1º, VI, do CPC, que insere no conceito da
gratuidade da justiça, despesas com honorários advocatícios, cujo dispositivo, quando combinado
com o artigo 791-A, § 4º, da CLT, para daí se extrair a interpretação mais favorável ao obreiro,
somente desencadeia a exigibilidade da verba se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado
da decisão que as certificou, o credor vier a demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse
prazo, tais obrigações.

Prevalecendo, pois, a interpretação mais favorável extraída da combinação dos citados artigos, este
Juízo registra a suspensão, desde já, da exigibilidade dos honorários sucumbenciais de
responsabilidade da parte autora, vedada, por conseguinte, a dedução de créditos derivados desta
condenação.

Frise-se, por fim, que este Juízo não vislumbra qualquer inconstitucionalidade quanto à fixação
legal de percentuais diferenciados de honorários advocatícios no âmbito da Justiça Laboral, dada a
simplicidade que norteia o processo do trabalho, inclusive com ampla capacidade postulatória
conferida à própria parte (jus postulandi).
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DIANTE DO EXPOSTO, resolve este Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Natal/RN, analisando a ação
ajuizada por FRANCISCO BENEDITO DA SILVA e WELLINGHTON ANTONIO FELIX RIBEIRO
em face de SIND INT DOS TRAB VIG EM EMP DE VIG E SEG PRIV,MONIT.ELET,AG TATICO
MOVEL-ATM, VIG.ORG, CURSOS DE FORM DE VIG,VIGIAS E CINOFILOS DO RN -
SINDSEGUR, no mérito, julgá-la improcedente, nos termos da fundamentação.

Condenam-se os autores ao pagamento de honorários de sucumbência, na forma do art. 791-A da
CLT, fixados em 5% sobre o valor da causa, ficando suspensa, desde já, a exigibilidade de tais
honorários, nos termos do art. 98, § 1º, VI, do NCPC c/c art. 791-A, § 4º, da CLT.

Custas pelos reclamantes, no importe de R$ 40,00, calculadas sobre o valor dado à causa (R$ 2.000),
dispensadas, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

Cientes as partes, nos termos da Súmula 197 do C. TST.

Intime-se o Ministério Público do Trabalho.

E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada na forma da lei.

Lilian Matos Pessoa da Cunha Lima

Juíza do Trabalho
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